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1 .

Wprowadzenie
do sprawozdan ia fi nansowego

za okres 01.01.2012r. - 31.12.2012r.

Fundacja ,,Fabryka Tlenu" z siedzibq w 00-022 Warszawa, ul. Krucza 51/81 zostala ustanowiona pzez
Dariusza Romaiczyka, syna Wojciecha i Teresy, zamieszkalego w Milan6wku, pzy ul, Polnocnej 20c
aktem notarialnym spozqdzonym w dniu 27 wze6nia 2010r. i zarejestrowana decyzjq Xll Wydzialu
Gospodarczego Sqdu Rejonowego dla m.st. Warszawy dnia 8 listopada 2010r. oraz wpisana do
Rejestru Fundacji pod numerem 0000369463 Krajowego Rejestru Sqdowego - Oddzial Centralnej
lnformacji w Warszawie.
Pierwszy Uzqd Skarbowy Warszawa-Sr6dmie6cie w Warszawie nadal Fundacji w dniu 24 listopada
2010r. numer identyfikacji podatkowej NIP 5252492809, a Uzqd Statystyczny pzyznal numer
statystyczny REGON 1 42658152.

Organami Fundacji s4 Rada Fundacji i Zanqd Fundacji.

W sklad Rady Fundacjiw 2012 roku wchodzily nastgpuj4ce osoby:
- Michal Wiaderek
- Michal Pir6g
- Aleksander lgor Szczepaiski

Sklad ZazEdu Fundacji w 2012 roku pzedstawial sig nastgpujEco:
- Dariusz Romariczyk - Prezes Zarzfiu
- lwona Guzik-Wiceprezes hnqdu

Zatrudnienie w Fundacji na dziefi bilansowy pzedstawialo sig nastgpujqco:
- brak zatrudnienia

Fundacja nie prowadzi dzialalnoSci spolecznie u2ytecznej w sfeze zadari publicznych, okre6lonych w
ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o dzialalno6ci pozytku publicznego i o wolontariacie. Fundacja
gromadzi Srodkifinansowe oraz finansuje inwestycje sluzqce realizacjijej cel6w statutowych.

Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01.01.2012r. do 31.12.2012r. i zostalo spozqdzone pzy
zalo2eniu kontynuowania dzialalno6ci statutowej, wykozystujqc do tego celu posiadane fundusze oraz
pzewidywane dochody z darowizn i dotacjiw 2012 roku.

Ksiqgi nachunkowe prowadzone sq w oparciu o ustawq z dnia 29 wze6nia 1 994r. o rachunkowo6 ci oraz
w oparciu o Rozpozqdzenie Ministra Finans6w z dnia 15.11.2001r. w sprawie szczegolowych zasad
rachunkowo6ci dla niekt6rych jednostek nie bqdqcych spolkami handlowymi, nie prowadzqcych
dzialalnoSci gospodarczej.

Ewidencja ksiggowa prowadzona jest pzez Biuro Rachunkowe KAMINSKI I WSPOLNICY Biegti
Rewidenci i Konsultanci Podatkowi Sp. z o.o. z siedzibqw 00-113 Warszawa, ul. Emilii Plater 53, pzy
u2yciu prog ram u komputerowego fi nansowo-ksiqgowego Symfon ia.

Metody wyceny aktyw6w i pasyw6w.

a) Srodki tnlrrale oraz warto6ci niematerialne I prawne - wyceniane sEwedlug cen nabycia. W celu
uproszczenia ewidencji pzyjgto zalo2enie, ze pzedmioty trwalego uzytku do 3.500 zl znajdujq sig
w pozabilansowej ewidencji wyposa2enia i umazane sq jednorazowo w miesiqcu oddania ich do
u2ytkowania. Srodki trwale o warto6ci poczqtkowej powyzej 3.500 zl sq amortyzowane metodq
liniowq pzy zastosowaniu maksymalnych stawek amortyzacyjnych z wykazu zamieszczonego w
Ustawie z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od os6b prawnych (Dz. U. z 2000r. Nr 54,
poz. 654 z p62n. zm.), pod warunkiem zachowania okresu amortyzacji zgodnego z okresem
ekonomicznej u2yteczno6ci.
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b) Materialy - pzychody wedlug cen zakupu.

c) Naleino6ci i zobowi4zania - wycenia sig w kwotach wymagajqcych zaplaty, z zachowaniem
zasady ostroZnej wyceny (po pomniejszeniu o odpisy aktualizujqce),

d) Srodki pieniqine - wykazuje sig w warto6ci nominalnej,
Srodki pienigzne wyrazone w walutach obcych przelicza sig na dzieri bilansowy wedlug Sredniego
kursu ustalonego dla danejwaluty pzez NBP na ten dziefi.
R62nice kursowe powstale na dzieri wyceny zalicza sig odpowiednio: ujemne do koszt6w
finansowych a dodatnie do pzychod6w finansowych.
W sprawozdaniu finansowym r62nice kursowe - stanowiqce koszg i pzychody finansowe -
wykazuje sig per saldo.

e) Rezerwy twozy siq na pewne lub o du2ym stopniu prawdopodobieristwa pzyszle zobowiqzania i
wycenia sig je na dzieh bilansowy w wiarygodnie oszacowanej warto6ci.
Rezerwy zalicza sig odpowiednio do pozostalych koszt6w operacyjnych, koszt6w finansowych lub
strat nadzwyczajnych, zaleznie od okoliczno6ci, z kt6rymi pzyszle zobowiq.zania sig wiq24.

f) Rachunek wynik6w - spozqdza sig wg wzoru ustalonego w Rozpozqdzeniu Ministra Finans6w z
dnia 15 listopada 2001r. w sprawie szczeg6lnych zasad rachunkowo6ci dla niekt6rych jednostek nie
bgd4cych sp6lkami handlowymi, nie prowadzqcych dzialalno6cigospodarczq(Dz. U. Nr 137, poz.
1539).

W pzypadku pozostalych aktyw6w i pasyw6w stosuje sig jednoznacznie okre6lone metody wyceny
zgodne z pzepisami ustawy z dnia 29 wze6nia 1994 roku o rachunkowo6ci (Dz. U. Nr 121, poz. bgl z
p62n. zm.).

Warszawa, dnia 28.06.201 3r
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1 .

Dodatkowe informacje i objaSnienia
do sprawozdania finansowego

za okres 01.01.2012r. - 31.12.2012r.

Fundacja "Fabryka Tlenu" z siedzibqw 00-022Warszawa, ul, Krucza 51/81 zostala ustanowiona pzez
Dariusza Romahczyka, syna Wojciecha i Teresy, zamieszkalego w Milan6wku, pzy ul. Polnocnej 20c
aktem notarialnym spozqdzonym w dniu 27 wze6nia 2010r. i zarejestrowana decpjq Xll Wydzialu
Gospodarczego Sqdu Rejonowego dla m.st. Warszawy dnia 8 listopada 2010r. oru wpisana do
Rejestru Fundacji pod numerem 0000369463 Krajowego Rejestru Sqdowego - Oddzial Centralnej
I nformacji w Warszawie.
NIP:5252492809
REGON:142658152
Fundusz Zalo2ycielski Fundacji wynosi 15.000,00 zlotych i zostal wplacony pzez Fundatora,

Ewidencja ksiggowa w Fundacji prowadzona jest zgodnie z art. 80 ust. 3 ustawy z dnia 29 wzesnia
1994r. o rachunkowoici oraz w oparciu o Rozpozqdzenie Ministra Finans6w z dnia 15.11,2001r. w
sprawie szczegolowych zasad rachunkowo6ci dla niekt6rych jednostek nie bgdqcych spolkami
handlowymi, nie prowadzqcych dzialalno6ci gospodarczej.

Ogiqgnigle wply\,vy pochodz4ce z darowizn i pzychod6w finansowych wykozystywane sE na
dzialalnoS6 statutowq Fundacji, zgodnie zart.17 ustawy z dnia 15.02.1992r. o podatku dochodowym od
os6b prawnych (z po2n. zm.), wolne sqod podatku.
Fundacja nie prowadzi dzialalno5ci gospodarczej.

Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01.01.2012r. do 31.12.2012r. i zostalo spozqdzone pzy
zalo2eniu kontynuowania dzialalno6ci statutowej, wykozystujqc do tego celu posiadane fundusze oraz
pzewidywane dochody z darowizn w 2012r.

2.

4.

Dane uzupelniajqce o aktywach

AKTYWA TRWALE

Rzeczowe aktvwa tnrale

Srodki tnrale

Stan na poczqtek okresu sprawozdawczego -
Stan na koniec roku obrotowego -

Umozenie Srodk6wtrwatych . amofizacja

Stan na poczqtek okresu sprawozdawczego -
Stan na koniec roku obrotowego -

Warto6ci niematerialne i orawne

Stan na poczqtek roku obrotowego -
Stan na koniec roku obrotowego -
Umozenie 100% -

5.617,07
5.617,07

617,07
617,07

0,00
0,00
0,00
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AKTYWAOBROTOWE

Zapasv zeczowych aktyw6w obrotowych .

Fundacja nie posiada zapas6w.

Naleino6ci kr6tkotermi nowe .

Kr6tkoterminowe rozliczenia miedzvokresowe .

Nie wystqpujq

Inwestvcie krotkoterminowe .

Pzychody z dzialalnoSci statutowej
z tego:
- wptaty od os6b fizycznych na dzialalno66 statutowq
- inne

Pzychody finansowe
z tego:
- pzychody z odsetek bankowych
- r62nice kursowe per saldo
- inne

0,00

5.084,00

0,00

1.155,63

Srodki pienig2ne w kwocie 1 .155,63 znajdujq siq na nachunkach w Banku Ochrony Srodowiska
z tego:
na biezqcym rachunku bankowym
na lokatach terminowych

Srodki pienig2ne w kasie na dzieri 31.12.2012r.wynoszq

Dane uzupelniajqce o pasyurach

Fundusze wlasne Fundacji

Stan na poczqtek okresu sprawozdawczego
Wynik finansory za rok obrotowy

Stan na 31.12.2012r.

Zobowiazan ia kr6tkoterminowe
z tego:
- rozrachunki z kontrahentami
- inne

1.155,63
0,00

0,00

fnne rozrachunkiobejmujqzobowiqzania wobec Prezesa Zazqduza dokonane zaplaty got6wkowe
faktur.

1.828,47
-289,19

1.539,29

9.240,34

3.166,00
6.074,U

7.329,58

5.329,58
2.000,00

0,04

0,04
0,00
0,00
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tv.

V.

Pozostale pzychody
- zaokrqglenia Vat

Koszty dzialalno6ci statutowej
z tego:
- koszty bezpo6rednio zwiqzane z realizaqqzadafi statutowych
- koszty administracyjne

0,10
0,10

7.618,90

4.588,64
3,060,26

Spozqdzony bilans na d2ieh31.12.2012r. wykazuje po stronie aktyw6w i pasyw6w sumg bilansowq
10.779,63
Rachunek wynik6w 2a2012 rok zamyka sig nadwyzkqkoszt6w nad pzychodamiw kwocie 289,18

Dodatkowe informacje:

- Fundacja nie zatrudnia pracownik6w.
- Nie wystgpujqzobowiqzania zabezpieczone na maj4tku Fundacji.
- Fundacja nie udzielala gwarancji, porgczefr ani zobowiqzari warunkowych.
- Nie wystgpujqumowy nie uwzglgdnione w bilansie.
- Fundacja nie udzielala po2yczek i Swiadczeri osobom wchodzqcym w sklad organ6w

zanqdzajqych.
- Nie wystqpily zdarzeniadotyczqce lat ubieglych ujqte w sprawozdaniu za2012rok.
- Nie wystqpily zn&zqcezdarzeniapo dniu bilansowym.

Warszawa, dnia 28.06.201 3r
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Fundacja Fabryka Tlenu
00.022 Warszawa ul.Krucza 5l/8.|

{nffi jedn6&i)

REGol,l: 142658152
NtP 5252492809

WieF! AKT.YW-A Sten ne ttlmr I PASYWA Strn n€
I 2 31.12.2012 31.12.2011 1 2 31.12.2012 31.12.2011
A AktwaEwsle t000.00 5 000.00 A Fundulzg wlasne i $9.29 I 828.1f

Wadogd niematerialne i orawne Fundusz statutowv 1 828.47 15 000,00
tl Rzeczowe aktwa trwale 5 000,00 5 000,00 tl Fundusz z aKualiai wmnv

ill Nale2nosci dtu goterminowe ill fvynik finansowy netto za ok obrototv) 289,18 t3 171,53

tv Inwestycje dfu goterninowe Nadxy2ka pr4c+pdow iad kocdami ($€lko3o
dodahial

Dlugoteminowe ozliczenia
mi?dzyokresowe 2

uinM) 289,18 13't71,53

B Aktywa obbtowe 5 779,63 5 983,05 B Zobowlqzania i rezenry na
zobowiazan ia 9240,34 I 154.58

I Zapasy Eeczorych akwdw
obrotoilych

ZobowiAlania dtugoteminowe z Mutu
kredyt6w i potyczek

tl Naleznosci krotkoterminowe 4 624,04 4325.U

tl Zobowiazania krotkoteminowe i
fundusze spechlne 9240,U I 154.58

Kredvtv i m2veki
2 Inne zobowiazania 9240,A 9 154.58
3 Fundusze sDechlne

ill Inwestycie krotkoterminowe 1 155.63 I 658.01 ill Rezerwy na zobowiazania
Srodki Di€nielne | 155,63 1 658.01 tv Rozlizenia miedryokresowe

2 Pozostab aktwa f inansowe I
Rozlbzenia miedzyokresowe

DPvchod6w

Kr6tkotenninowe rozliczonia
2 Inne rozlieenia migdzyokresowe

10 779,63 r0 983,05
."1

. . .w { "R
10 779,63 10 983,05

Bilffi spdzqdz@y zgodnb z

Dala sporzq&snia: 28.(J6 .ml 3r

FtMiN z 15.11.2001 (DZ U. 137pe 15391
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Fundacja Fabryka Tlenu
00-022 Warszawa ul. Krucza 51/81

(Nwa iednGtkt)
REG0N: 142658152
NIP: 5252492809

za2012r
Rac,un*wynk6$t swdzqyzgdniezzd4cznkiffi dorczpozszaiatufinislraFim6wz 15.11.2001 (DZ U.13lpz 1S3g)

Data spou4dzsia: 28.06.201 3r

1>-€/r.i!-- Qt--t*

Porycla Wyszczeg6lnienie 2012 2011

4
A, Przychody z dzialalno6ci statutowej 7 329.58 228.00
l . Skladki brutto okreSlone statutem
il. nne pzychody okreslone statutem 7 329.58 228,00
B. Gszty realizacji zadai statutowych 4 588.64 2724,56c. ,Vynik finansowy na dzialalnosci statutowej (wielko56 dodatnia tub uiemna) {AB) 2740.94 2 496.56
D. (oszty administracyjne 3 03016 t0 67s.98
1 lu;lycie matedal6w i energii I 417.98

Jslugi obce 2740,26 6 160.93
,odClti i oplaty 290.00 2 480.00

4 Mynagrodzenia oraz ubezpieczenia spoleczne i inne Swiadczenia
\mortlzacjq 617,07

6 ,ozoslalg

Pozostale prrychody (nie wymienione w porycji A i G) 0,10 0,46
F. Pozostale koszty (r!ie wymienione w poz. B, D i H)
G Przychody finansoyre 0.04 0,55
H. Koszty tinansowe
I tVynik finansowy brutto na caloksztalcie dzialalnosci (wietkoSC dodatnia lub uiemna) (C.D+E.F+G.H) 289,18 13 171.53
J. Zyski i straty nadzwyczajne
t. yski nadaflyczajne - wielkogi dodatnia
tl Itraty nadzwyczaine - wielkosc uiemna
K. lvynik ftnansorvy ogolem (l+J) 289.18 13 171,53

td2nica auiQkszaj4ca koszty roku nastepnego (wielkose ujemna)
II t62nica avieksz44ca peychody roku nastepnego (wielkosc dodatnia)
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