SPRAWOZDANIE FINANSOWE
Fundacji EUROS – WIATR ZE WSCHODU z siedzibą w Tarnowie
za rok obrotowy 2016
sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 r.
INFORMACJE OGÓLNE
1. Nazwa i adres oraz dane rejestrowe:
Fundacja dla zachowania pamięci i wspierania rozwoju poprzez kulturę EUROS – WIATR ZE
WSCHODU
ul. Adwentowicza 18
33-103 Tarnów
e-mail: fundacja.euros@gmail.com
strona www: fundacja-euros.pl
telefon: 534-172-075
KRS: 0000520395
Rejestr Stowarzyszeń, innych organizacji społ. i zawodowych, fundacji, ZOZ
organ rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, Wydział XII Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego
data wpisu do rejestru: 21.08.2014 r.
NIP: 873-32-53-712
REGON: 123203995
Organ nadzoru: Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Status OPP: nie posiada
Podstawowy rodzaj działalności (PKD):
94.99.Z – działalność pozostałych organizacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.
2. Czas trwania:
Fundacja została powołana na czas nieokreślony.
3. Okres sprawozdawczy: 1.01.2016 – 31.12.2016 r.
4. Wskazanie zastosowanych zasad rachunkowości przewidzianych dla jednostek mikro
z wyszczególnieniem wybranych uproszczeń:
Organizacja sporządza sprawozdanie finansowe wg załącznika nr 4 do ustawy o rachunkowości.
Decyzja została podjęta uchwałą Zarządu Fundacji.
5. Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu
kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć
przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez
nią działalności:
Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności
statutowej przez Fundację w dającej się przewidzieć przyszłości, nie istnieją okoliczności
wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.
6. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów
i pasywów (także amortyzacji), pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia
sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru:
1) Składniki majątku trwałego wycenia się w wartości netto.
2) Należności i zobowiązania wycenia się w wartości wymagającej zapłaty.
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3) Należności i zobowiązania dewizowe wycenia się po średnim kursie NBP z ostatniego dnia roku
obrotowego.
4) Zapasy na dzień sprawozdawczy wycenia się według cen nabycia.
5) Środki pieniężne wycenia się w wartości nominalnej.
6) Środki pieniężne w walucie obcej wycenia się po średnim kursie NBP z ostatniego dnia roku
obrotowego.
7) Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się następująco:
- środki trwałe o wartości do 1500 PLN odnosi się w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania,
- środki trwałe o wartości od 1500 do 3000 PLN amortyzuje się jednorazowo w miesiącu przyjęcia
do użytkowania,
- pozostałe środki trwałe amortyzuje się metodą liniową według zasad określonych dla celów
podatkowych.
7. Główne cele statutowe Fundacji:
zachowanie pamięci o przeszłości; ochrona i promocja dóbr kultury materialnej, intelektualnej
i duchowej człowieka oraz naturalnego środowiska przyrodniczego; wspieranie rozwoju i promocja
regionów Polski, szczególnie południowo-wschodnich oraz obszarów z historią i kulturą polską
związanych; wspieranie wszelkich przejawów społecznej i indywidualnej przedsiębiorczości
zwłaszcza w obszarze kultury; wspieranie dialogu społecznego i międzykulturowego; aktywizacja
i integracja społeczna szczególnie w obszarze zadań realizowanych przez Fundację; promocja ziem
polskich wśród cudzoziemców.
8. Organy Fundacji w okresie sprawozdawczym:
Prezes Zarządu – Anna Żalińska
Członek Zarządu – Agnieszka Filipek
Przewodnicząca Rady Fundacji – Krystyna Wrońska
Sekretarz Rady Fundacji – Adam Żaliński
9. Dodatkowe informacje:
Fundacja nie posiada jednostek zależnych i działa samodzielnie.
Fundacja może działać na całym terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
Fundacja nie posiada na dzień bilansowy zawartych umów leasingowych.

Anna Żalińska
prezes
……………………………………………………

………………………………………………...…………………………………

Data i podpis osoby sporządzającej

Data i podpisy członków Zarządu
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Sprawozdanie finansowe Fundacji dla zachowania pamięci i wspierania rozwoju poprzez kulturę
EUROS – WIATR ZE WSCHODU
BILANS dla jednostki mikro
sporządzony na dzień 31.12.2016 r.
jednostka obliczeniowa: PLN

Stan na:
AKTYWA

31.12.
2015

Stan na:
PASYWA

31.12.
2016

A. Aktywa trwałe, w tym:

31.12.
2015

31.12.
2016

A. Kapitał (fundusz) własny,
w tym:

837,76

200,00

- fundusz podstawowy

200,00

200,00

- środki trwałe

B. Aktywa obrotowe, w tym:

837,76

371,04

B. Zobowiązania i rezerwy
na zobowiązania, w tym:

- zapasy

- rezerwy na zobowiązania

- należności
krótkoterminowe

- zobowiązania z tytułu
kredytów i pożyczek

171,04

C. Należne wpłaty na
fundusz podstawowy
D. Udziały (akcje) własne
Aktywa razem

837,76

Pasywa razem

371,04

837,76

371,04

Anna Żalińska
prezes
……………………………………………………

………………………………………………...…………………………………

Data i podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

Data i podpisy członków Zarządu
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Sprawozdanie finansowe Fundacji dla zachowania pamięci i wspierania rozwoju poprzez kulturę
EUROS – WIATR ZE WSCHODU
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT dla jednostki mikro
o której mowa w art. 3 ust.1a pkt 2 ustawy o rachunkowości

sporządzony na dzień 31.12.2016 r.
jednostka obliczeniowa: PLN

Stan na:

A. Przychody podstawowej działalności operacyjnej i
zrównane z nimi, w tym:

31.12.
2015

31.12.
2016

4 966,60

466,72

4 317,87

466,72

3 326,27

134,90

991,60

331,82

- zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia,
zmniejszenie, wartość ujemna)

B. Koszty podstawowej działalności operacyjnej:
I.

Amortyzacja

II

Zużycie materiałów i energii

III. Wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne
świadczenia
IV. Pozostałe koszty
C. Pozostałe przychody i zyski, w tym:
- aktualizacja wartości aktywów

D. Pozostałe koszty i straty, w tym:

10,97

- aktualizacja wartości aktywów

10,97

E. Podatek dochodowy

0

0
0

F.

Wynik finansowy netto ogółem (A-B+C-D-E), w tym:

637,76

I.

Nadwyżka przychodów nad kosztami (wartość dodatnia)

637,76

II. Nadwyżka kosztów nad przychodami (wartość ujemna)

Anna Żalińska
prezes
……………………………………………………

………………………………………………...…………………………………

Data i podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

Data i podpisy członków Zarządu

4

Sprawozdanie finansowe Fundacji dla zachowania pamięci i wspierania rozwoju poprzez kulturę
EUROS – WIATR ZE WSCHODU, ul. Adwentowicza 18, 33-103 Tarnów
INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE
DO BILANSU i RZiS
sporządzonych na dzień 31.12.2016 r.
1. Wyjaśnienia do bilansu:
1) Organizacja nie ma żadnych zobowiązań z tytułu dłużnych instrumentów finansowych,
gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie;
2) Organizacja nie udzielała żadnych kredytów ani pożyczek;
3) Fundacja nie posiada akcji ani udziałów;
4) Fundacja nie posiada środków trwałych;
5) Fundacja nie posiada wartości niematerialnych i prawnych;
6) Rozliczenia międzyokresowe występują w postaci rozliczeń międzyokresowych przychodów w
kwocie 171,04 – są to przychody z 2015 r. wykazane w deklaracji CIT-8 za 2015 r.,
niewykorzystane w 2016 r. i do przeniesienia w przychody roku 2017;
7) Wszystkie aktywa organizacji stanowią inwestycje krótkoterminowe:
- środki pieniężne na rachunku bankowym w kwocie 223,67 zł,
- środki pieniężne w kasie w wysokości 147,37 zł;
8) Na pasywa organizacji składają się:
- fundusz założycielski (fundusz podstawowy) w kwocie 200 zł,
- rozliczenia międzyokresowe przychodów 171,04 zł.
2. Wyjaśnienia do rachunku zysków i strat:
1) informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem źródeł:
Fundacja nie osiągnęła w 2016 r. żadnych przychodów. Na konto przychodów statutowych na
początek roku obrachunkowego przeksięgowano nadwyżkę przychodów nad kosztami z roku
poprzedniego (zysk finansowy za 2015 r.). Niewykorzystane przychody z lat ubiegłych
przeksięgowano na koniec roku obrachunkowego na konto „Rozliczenia międzyokresowe
przychodów” (są to przychody zwiększające przychód 2017 roku);
2) informacje o strukturze kosztów:
- koszty działań statutowych: 363,15 zł (tu koszty według rodzajów: zużycie materiałów i energii –
134,90 zł; usługi obce: 168,25 zł; pozostałe koszty rodzajowe: 60 zł);
- koszty administracyjne: 103,57 zł - (tu koszty według rodzajów: usługi obce: 3,60 zł; pozostałe
koszty rodzajowe: 99,97 zł);
3) zatrudnienie: w 2016 r. Fundacja nie zatrudniała żadnych pracowników ani nie zawierała umów
cywilno-prawnych, które skutkowałyby obowiązkiem odprowadzenia składek do ZUS lub zaliczek
do US; Fundacja korzystała z nieodpłatnej pracy wolontariuszy;
Anna Żalińska
prezes
……………………………………………………

………………………………………………...…………………………………

Data i podpis osoby sporządzającej

Data i podpisy członków Zarządu
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