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1. INFORMACJE OGÓLNE 

1.1. Wprowadzenie 

Fundacja Dobry Rozwój została ustanowiona na czas nieokreślony przez Ewę Solarz 13 października 

2014 roku aktem notarialnym sporządzonym przez Ewę Brzezińską w Kancelarii Notarialnej w 

Warszawie przy ulicy Przy Agorze nr 28 m. 41. 

Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tekst jedn. 

Dz. U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203 z późn. zm.) oraz postanowień Statutu. Fundacja Dobry Rozwój nie 

prowadzi działalności gospodarczej. 

Fundacja Dobry Rozwój jest wpisana Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd 

Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

pod numerem KRS 0000529748. Siedziba Fundacji mieści się w Siedlcach przy 

ul. Aleksandrowskiej 31. 

Sprawozdanie finansowe Fundacji sporządzone jest za okres od 31.12.2014 roku do 31.12.2015 roku. 

Według statutu celem głównym Fundacji jest przyczynianie się do długoterminowego 

zrównoważonego rozwoju polskiej gospodarki i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. 

Cele szczegółowe Fundacji Dobry Rozwój obejmują: 

a) propagowanie zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialności w biznesie i administracji 

państwowej w celu poprawy funkcjonowania gospodarki, 

b) kształtowanie i propagowanie aktywnej etycznej postawy przedsiębiorców w celu 

polepszenia jakości relacji gospodarczych i bytu interesariuszy, 

c) propagowanie odpowiedzialnej konsumpcji, 

d) działalność oświatową, w tym również polegającą na kształceniu studentów, 

e) działalność badawczo-naukową, 

f) ochronę środowiska, 

g) pomoc społeczną, 

h) budowanie kapitału społecznego, 

i) działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych 

wykluczeniem społecznym, 

j) promocję zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych 

zwolnieniem z pracy, 

k) działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn, 

l) działalność wspomagającą rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości, 

m) działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych. 
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1.2. Założenie kontynuacji działalności 

Sprawozdanie finansowe Fundacji Dobry Rozwój zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji 

działalności przez Fundację w okresie nie krótszym niż 12 miesięcy po dniu bilansowym, czyli po 31 

grudnia 2015 roku. 

Zarząd Fundacji Dobry Rozwój nie stwierdza istnienia faktów i okoliczności, które wskazywałyby na 

zagrożenie dla możliwości kontynuacji działalności przez Fundację w okresie co najmniej 12 miesięcy 

po dniu bilansowym. 

1.3. Przyjęte zasady rachunkowości oraz informacje uzupełniające do bilansu 

Z dniem 5 września weszła w życie nowelizacja ustawy o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1100 

ze zm.). Niniejsze sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z załącznikiem nr 4 i 

przepisami znowelizowanej ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (tekst jednolity Dz. 

U. z 2013 r. poz. 330 z późniejszymi zmianami - dalej "UoR") i wydanymi na jej podstawie przepisami 

wykonawczymi. 

Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z konwencją kosztu historycznego. 

Rachunek przepływów pieniężnych sporządzono metodą pośrednią. 

Fundacja w okresie objętym sprawozdaniem nie posiadała gwarancji i poręczeń lub zobowiązań 

warunkowych nieuwzględnionych w bilansie. 
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BILANS na dzień 31.12.2015 

    
AKTYWA 

  Stan na 

  31.12.2014 31.12.2015 

A. Aktywa trwałe, w tym:   0,00 0,00 

– środki trwałe       

B. Aktywa obrotowe, w tym: 500,00 577,00 

– zapasy       

– należności krótkoterminowe     

Aktywa razem   500,00 577,00 

    
PASYWA 

  Stan na 

  31.12.2014 31.12.2015 

A. Kapitał (fundusz) własny, w tym: 
500,00 577,00 

– kapitał (fundusz) podstawowy     

– należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)     

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania, w tym: 
0,00 0,00 

– rezerwy na zobowiązania       

– zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek     

Pasywa razem   500,00 577,00 

 

  

(data i miejsce sporządzenia) 

  

(data i miejsce zatwierdzenia) Podpisy Członków Zarządu 
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RACHUNEK WYNIKÓW ZA ROK 2015 
 

 
 

Rok poprzedni* Rok bieżący 

A. Przychody podstawowej działalności operacyjnej i 
zrównane z nimi, w tym zmiana stanu produktów (zwiększenie 
– wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 

0,00 150,00 

B. Koszty podstawowej działalności 
operacyjnej: 

  0,00 73,00 

I. Amortyzacja   0,00 0,00 

II. Zużycie materiałów i energii   0,00 0,00 

III. Wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne 
świadczenia 

0,00 0,00 

IV. Pozostałe koszty   0,00 73,00 

C. Pozostałe przychody i zyski, w tym 
aktualizacja wartości aktywów 

  0,00 00,0 

D. Pozostałe koszty i straty, w tym aktualizacja wartości 
aktywów 

0,00 0,00 

E. Podatek dochodowy   0,00 0,00 

G. Wynik finansowy netto ogółem (A−B+C−D−E), w tym: 0,00 77,00 

I. Nadwyżka przychodów nad kosztami (wartość 
dodatnia) 

0,00 0,00 

II. Nadwyżka kosztów nad przychodami (wartość ujemna) 0,00 0,00 

* okres 7.11.2014 – 31.12.2014 r. 

  

(data i miejsce sporządzenia) 

  

(data i miejsce zatwierdzenia) Podpisy Członków Zarządu 

 

 

 


