
INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 

FUNDACJA APIS ZA ROK 2019 

 

I.WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 

Fundacja APIS została powołana Aktem Notarialnym w dniu 20 lutego 2019 roku 

Data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym - 20.03.2019 – Rejestr Stowarzyszeń, Innych Organizacji 

Społecznych i Zawodowych, Fundacji i Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej prowadzony przez Sąd 

Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy KRS. 

KRS  0000776092 

REGON: 382876609 

NIP: 9731063511 

Siedziba Fundacji APIS mieści się w Zaborze,ul.Akacjowa 2d/6,66-003 Zabór. 

Fundacja APIS jest powołana do:   

1)ROZPOWSZECHNIANIE I UDOSTĘPNIANIE TEORETYCZNEJ I PRAKTYCZNEJ WIEDZY O ZNACZENIU 

PSZCZÓŁ, OWADÓW ZAPYLAJĄCYCH I ROŚLIN DLA ŚRODOWISKA, 

2)DZIAŁANIA NA RZECZ EKOLOGII I OCHRONY OJCZYSTYCH ZASOBÓW 

PRZYRODNICZYCH I POLSKIEGO KRAJOBRAZU, 

3)PROPAGOWANIE ZDROWEGO STYLU ŻYCIA, 

4)PROMOCJA IDEI ŻYCIA W RÓWNOWADZE Z NATURĄ, 

5)APITERAPIA I KOSMETOLOGIA, 

6)DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE NAUKI, EDUKACJI, OŚWIATY, WYCHOWANIA, KULTURY I SZTUKI, 

7)DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE AKTYWIZACJI SPOŁECZNOŚCI NA POZIOMIE LOKALNYM, REGIONALNYM, 

KRAJOWYM I MIĘDZYNARODOWYM, 

8)DZIAŁALNOŚĆ CHARYTATYWNA, 

9)PROMOCJA I ORGANIZACJA WOLONTARIATU, 

10)WSPIERANIE DZIAŁAŃ I WSPÓŁPRACA NA ZASADACH PARTNERSKICH Z ORGANIZACJAMI O CELACH 

STATUTOWYCH ZBIEŻNYCH LUB TOŻSAMYCH Z CELAMI FUNDACJI. 



Sprawozdanie finansowe Fundacji obejmuje okres od 26.02.2019 do 31.12.2019 roku i zostało 

sporządzone w oparciu o zasady określone w Ustawie z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości 

oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 roku w sprawie szczegółowych zasad 

rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzących 

działalności gospodarczej. 

Wycena aktywów i pasywów jednostki dokonywana jest zgodnie z ustawą o rachunkowości. Na dzień 

bilansowy 31.12.2019 roku Fundacja nie posiada składników majątku zaliczanych do środków trwałych i 

wartości niematerialnych i prawnych. 

Sprawozdaniem finansowym objęty jest okres działalności instytucji od 26.02.2019 do 31.12.2019,przy 

założeniu kontynuowania działalności, czyli występuje ciągłość bilansowa, która oznacza, iż salda bilansu 

zamknięcia na koniec roku obrotowego są jednocześnie saldami bilansu otwarcia na początek roku 

obrotowego .Przez rok obrotowy rozumie się rok kalendarzowy. 

Na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego nie są nam znane okoliczności i zdarzenia ,które 

świadczyłyby o istnieniu poważnych zagrożeń dla kontynuowania przez jednostkę działalności w 

najbliższym okresie. Dlatego sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu, że działalność 

będzie kontynuowana w okresie nie krótszym niż jeden rok od dnia bilansowego. 

Od dnia 29.02.2019 Fundacja prowadzi rachunkowość na podstawie art. 2, ust.1, pkt. 1 ustawy o 

rachunkowości z dnia 29.08.1994. 

Krajowe środki pieniężne ujmuje się w księgach oraz w bilansie w wartości nominalnej. Środki wyrażone 

w walucie obcej w ciągu roku ujmuje się także w wartości nominalnej przeliczonej na złote polskie 

według kursu zakupu lub sprzedaży dla danej waluty na dzień przeprowadzenia operacji walutowej, 

ustalonego przez bank. 

Należności i zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty . 

Przy sporządzaniu sprawozdań finansowych ma zastosowanie porównawczy rachunek zysków i strat. 

II DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA: 

W bilansie Fundacji aktywa trwałe wynoszą 0,00 PLN . 

W bilansie fundacji nie występują: niematerialne i prawne, rzeczowe aktywa trwałe, należności 

długoterminowe, inwestycje długoterminowe oraz długoterminowe rozliczenia międzyokresowe. 

Amortyzacja za 2019 rok wyniosła 0,00 PLN. 

Na aktywa obrotowe  401,10 PLN składają się:  

- inwestycje krótkoterminowe - 401,10 PLN 

W bilansie za 2019 rok nie występują Zapasy. 



Na inwestycje krótkoterminowe 401,10 PLN składają się środki pieniężne na rachunku 

bankowym-31,10PLN oraz w kasie 370 PLN. 

W pasywach bilansu, na fundusz własny -368,90 PLN składa się ze straty z roku biężącego. Strata z roku 

bieżącej zostanie pokryta zyskiem w latach następnych. 

Zobowiązania długoterminowe wyniosły 0,00 PLN. 

Zobowiązania krótkoterminowe wyniosły 770 PLN. 

W bilansie za 2019 rok nie ma rozliczeń międzyokresowych. 

Suma aktywów i pasywów za 2019 rok zamknęła się kwotą 401,10 PLN. 

W rachunku zysków i strat sporządzonym w wariancie porównawczym , przychody działalności 

statutowej w wysokości 14 731,59 zł to : 

pozyskane dotacje FIO w wysokości 3 961,50 PLN 

pozyskane dotacje odnowa wsi w wysokości 10 000 PLN 

zbióka publiczna w wysokości 770 PLN 

W roku 2019 koszty działalności statutowej wyniosły 15 100,49 PLN w związku z tym 

osiągnęliśmy stratę statutową w wysokości -368,90PLN. 

W roku bilansowym 2019 nie nastapiły zmiany osobowe w Zarządzie oraz w Radzie Fundacji 


