
                                                            

Polska Fundacja Medytacji 
Vipassana 

Ekologiczna 8m79
02-789  Warszawa 0

BILANS na dzień 
31.12.2014

AKTYWA  Stan na
 początek roku koniec roku

A. Aktywa trwałe, w tym:  162 193,44 275 920,54
– środki trwałe  162 193,44 275 920,54
B. Aktywa obrotowe, w 

tym:  419 417,87 336 025,80
– środki pieniężne  419 417,87 336 025,80
Aktywa razem  581 611,31 611 946,34

PASYWA  Stan na
 początek roku koniec roku

A. Kapitał (fundusz) 
własny, w tym:  581 611,31 611 946,34

– kapitał (fundusz) 
podstawowy  581 611,31 611 946,34

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

Pasywa razem  581 611,31 611 946,34

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT za rok 2014

  Rok poprzedni Rok bieżący

A. Przychody podstawowej działalności 
operacyjnej i zrównane z nimi, w tym zmiana 
stanu produktów (zwiększenie – wartość 
dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)  267 881,34 245 865,33

B. Koszty podstawowej działalności 
operacyjnej:  172 388,33 218 606,43

I. Amortyzacja  0,00 0,00
II. Zużycie materiałów i energii  165 501,00 216 507,55
III. Wynagrodzenia, ubezpieczenia 

społeczne i inne świadczenia  0,00 0,00
IV. Pozostałe koszty  6 887,33 2 098,88

C. Pozostałe przychody i zyski, w tym 
aktualizacja wartości aktywów  8 417,33 5 239,99
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D. Pozostałe koszty i straty, w tym 
aktualizacja wartości aktywów  0,00 2 163,86

E. Podatek dochodowy    
G. Wynik finansowy netto ogółem (A−B+C−D−E), w tym: 103 910,34 30 335,03

I. Nadwyżka przychodów nad kosztami (wartość 
dodatnia) 103 910,34 30 335,03

II. Nadwyżka kosztów nad przychodami (wartość 
ujemna)   

INFORMACJA DODATKOWA 
Do sprawozdania finansowego 

Polskia Fundacja Medytacji Vipassana 
za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014 

Polskia Fundacja Medytacji Vipassana powstała w 2010 roku. Do rejestru Stowarzyszeń i 
innych  Organizacji  Społecznych  i  Zawodowych,  Fundacji  i  Publicznych  Zakładów  Opieki 
Zdrowotnej  zostało  wpisane  w  Krajowym  Rejestrze  Sądowym WA.XIII  pod  numerem  KRS 
0000370893 dnia 23.11.2010r.

Księgi  rachunkowe Fundacja  prowadzi  we  własnym  zakresie  na  podstawie  umowy  o 
wolontariat przez Annę Świecką. 

Przyjęty został rok obrotowy pokrywający się z rokiem kalendarzowym. 

Ewidencję księgową prowadzi się metodą komputerową za pomocą programu LeftHand 
(Windows). 

Celem Fundacji jest szerzenie idei rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, równego statusu 
kobiet  i  mężczyzn  oraz  pokojowego  rozwoju  społeczeństw  poprzez  rozwój  jednostki.  Cele 
Fundacja realizuje poprzez organizowanie kursów medytacji Vipassana.

I. Opis stosowanych zasad rachunkowości.

Ustalono zasady rachunkowości  na  rok 2014 w oparciu  o Ustawę o rachunkowości  z  dnia  
29 września 1994 r. z późn. zmianami. 

Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych 
Materiały zaliczane są w koszty w momencie wydania do zużycia. Na dzień nabycia materiały są 
wyceniane według ceny nabycia, brutto.

Środki trwałe  
Wartość początkowa środków trwałych ujmowana jest w wysokości ceny nabycia lub kosztów 
poniesionych na ich wytworzenie, rozbudowę lub modernizację. Wartość początkowa zawiera 
nie podlegający odliczeniu podatek VAT. 

Należności i zobowiązania 
Należności  i  zobowiązania  w walucie  polskiej  wykazywane są  według  wartości  podlegającej 
zapłacie. 
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Środki pieniężne 
Krajowe środki  pieniężne w kasie i  na rachunkach bankowych wycenia się według wartości 
nominalnej. 

Fundusz własny 
W  tej  pozycji  bilansu  wykazywana  jest  wielkość  funduszu  statutowego  powiększona  lub 
pomniejszona o wynik finansowy. Fundusz statutowy jest to fundusz podstawowy jednostki,  
tworzony na podstawie przepisów prawa i statutu jednostki, przeznaczony na finansowanie jej 
działalności statutowej. 

Roczne sprawozdanie sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności przez organizację.

II. Uzupełniające dane o aktywach i pasywach. 

1. Zmiany w ciągu roku obrotowego wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i 
prawnych oraz inwestycji długoterminowych (wg grup rodzajowych). 

Posiadane ba bilansie otwarcia 2014 roku grunty zostały przekazane jako darowizna prze Polskie 
Stowarzyszenie Medytacji Vipassana aktem notarialnym przenoszącym własność gruntów w 
listopadzie 2012 roku. Wartość gruntu na 31.12.2013 wynosiła: 162 193,44 zł
W 2014 roku dokupiono grunty o wartości 102 903,10zł
Wartość gruntu na 31.12.2014 wynosi: 265 096,54 zł

2. Propozycje co do sposobu zagospodarowania zysku za rok obrotowy. 
Nadwyżka przychodów nad kosztami zwiększy fundusz statutowy Fundacji. 

Warszawa, dnia 1 czerwca 2015

Sporządzający:
Anna Święcka

Zatwierdzający: Zatwierdzający:

Zarząd Rada Fundacji

Beata Harenda Irmgard Lehmann

Dominika Jarkowska Małgorzata Myć

Jakub Machałek Edith Nothnagel

Małgorzata Meller Klaus Nothnagel

Anna Podgórska

Marcin Śmigiel

Małgorzata Ziembicka
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