FUNDACJA INICJATYW KRAJOBRAZOWYCH
WYBUDOWANIA
UL. BETONIARSKA 4/14; 13-306 KURZĘTNIK
NIP – 8771477508

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ZA OKRES ZAKOŃCZONY
DNIA 31 GRUDNIA 2016 R.

Kurzętnik, 27 marzec 2017 r.

Informacje ogólne do sprawozdania finansowego za 2016 rok

1) Informacje o Fundacji
a) Fundacja Inicjatyw Krajobrazowych Wybudowania powstała w wyniku zawarcia aktu
fundacyjnego sporządzonego w dniu 13.11.2014 r. w formie aktu notarialnego, Repertorium A
nr 5802/2014 w Kancelarii Notarialnej prowadzonej przez notariusza Roberta Szulejewskiego,
ul. Sienkiewicza 5, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie.
b) Zgodnie z aktem o ustanowieniu Fundacji została ona zawiązana na czas nieokreślony.
c) Siedziba Fundacji mieści się w Kurzętniku, na ul. Betoniarska 4/14.
d) W dniu 12.12.2014 r. postanowieniem Sądu Rejonowego w Olsztynie, VIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Fundacja została wpisana do Krajowego Rejestru
Sądowego – Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz
Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej pod numerem KRS 0000534934.
e) Celem Fundacji jest m.in.:
•

działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju i zachowania krajobrazu kulturowego,
w szczególności obszarów wiejskich;

•

działanie na rzecz poprawy ładu przestrzennego, w szczególności obszarów wiejskich;

•

promowanie idei ochrony dóbr kultury oraz dziedzictwa niematerialnego;

•

działanie na rzecz rozwoju tożsamości regionalnej i budowy kapitału społecznego;

•

działanie na rzecz ochrony środowiska naturalnego, ekologii i różnorodności kulturowej,
w szczególności wspieranie kultur rdzennych;

•

wspieranie niekomercyjnych przejawów kultury i sztuki;

•

tworzenie programów edukacji twórczej dla dzieci i młodzieży;

•

działanie na rzecz budowy i umacniania społeczeństwa obywatelskiego;

•

wszechstronny

rozwój

osób

zaangażowanych

w

proces

animowania

lokalnych

społeczności i grup zmarginalizowanych.
f) W bieżącym okresie nie miały miejsca zmiany w reprezentacji Fundacji.

2) Zasady przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego
a) W związku z rozpoczęciem działalności przez Fundację w grudniu 2014 r. pierwsze roczne
sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 12.12.2014 r. do 31.12.2014 r. W kolejnych latach rok
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obrotowy i podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym i trwa 12 kolejnych pełnych miesięcy
kalendarzowych.
b) Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności
statutowej.

3) Zastosowane zasady i metody rachunkowości
Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego są zgodne
z ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. 1994 nr 121, poz. 591, z późn.
zm.), zwana dalej Ustawą. W związku z podjęciem przez Zarząd Fundacji dnia 12.03.2015 roku
uchwały

w

sprawie

przyjęcia

uproszczonych

zasad

sporządzania

sprawozdań

finansowych

przewidzianych dla jednostek mikro bilans oraz rachunek zysków i strat przygotowane zostały nad
postawie załącznika nr 4 Ustawy, zgodnie z art. 46 ust. 5 pkt 4) oraz art. 47 ust. 4 pkt 4) Ustawy.
Na podstawie art. 48 ust. 3 Ustawy zrezygnowano z przedstawienia informacji dodatkowej
do bilansu, przedstawiając w zamian informacje uzupełniające do bilansu określone w załącznika
nr 4 Ustawy.
Na podstawie art. 48a ust. 3 Ustawy zrezygnowano ze sporządzenia zmian w kapitale
(funduszu) własnym, o którym mowa w art. 48a ust. 1.
Na podstawie art. 48b ust. 3 Ustawy zrezygnowano ze sporządzenia rachunku przepływów
pieniężnych, o którym mowa w art. 48b ust. 1.
Poszczególne składniki aktywów i pasywów wycenia się stosując rzeczywiście poniesione na
ich nabycie ceny.
a) Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne
Za środki trwałe uznaje się składniki majątku o okresie użytkowania dłuższym niż rok
i o wartości jednostkowej powyżej 3.500 zł.
Środki trwałe amortyzowane są metodą liniową z zastosowaniem stawek procentowych
ustalonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.
b) Należności i zobowiązania
Należności i zobowiązania wykazane są według wartości podlegającej zapłacie.
c) Kapitał
Fundusz statutowy wykazuje się w wysokości określonej w akcie fundacyjnym i wpisanej
w rejestrze sądowym.
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Rachunek zysków i strat
sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 r.
na podstawie załącznika nr 4 ustawy o rachunkowości
Rachunek wyników (w złotych)
Rok zakończony dnia

A.

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

31.12.2015

31.12.2016

6 600,-

69 177,-

6 599,18

68 985,46

-

-

B.

Koszty podstawowej działalności operacyjnej:

I.

Amortyzacja

II.

Zużycie materiałów i energii

698,95

12 434,54

III.

Wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia

1380,-

38 900,-

IV.

Pozostałe koszty

4 520,23

17 650,92

C.

Pozostałe przychody i zyski, w tym aktualizacja
wartości aktywów

-

-

D.

-

-

E.

Pozostałe koszty i straty, w tym aktualizacja wartości
aktywów
Podatek dochodowy

0,-

0,-

G.

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

0,82

191,54

I.

Nadwyżka przychodów nad kosztami (wartość dodatnia)

0,82

191,54

II.

Nadwyżka kosztów nad przychodami (wartość ujemna)

-

-

Zyski i straty nadzwyczajne
W Fundacji w okresie zakończonym dnia 31 grudnia 2016 r. nie wystąpiły zyski i straty
nadzwyczajne.
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Bilans
sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 r.
na podstawie załącznika nr 4 ustawy o rachunkowości

Aktywa (w złotych)
Stan na
31.12.2015

31.12.2016

-

-

Aktywa obrotowe, w tym:

500,82

1 241,45

– środki finansowe

500,82

1 061,65

0,-

179,80

500,82

1 241,45

A.

Aktywa trwałe, w tym środki trwałe

B.

– należności krótkoterminowe
Aktywa razem

Pasywa (w złotych)
Stan na

A.

31.12.2015

31.12.2016

500,82

692,36

500,-

500,-

0,-

0,-

0,82

192,36

0,-

549,09

– rezerwy na zobowiązania

-

-

– zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek

-

-

- zobowiązania inne

-

549,09

- przychody przyszłych okresów

-

-

500,82

1 241,45

Kapitał (fundusz) własny, w tym:
– kapitał (fundusz) podstawowy
– należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość
ujemna)
- wynik finansowy

B.

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania, w
tym:

Pasywa razem
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Informacje uzupełniające do bilansu (w złotych)
Stan na

1)

2)

3)

31.12.2015

31.12.2016

-

-

-

-

o udziałach (akcjach) własnych, w tym:

-

-

a) przyczyna nabycia udziałów (akcji) własnych dokonanego
w roku obrotowym,

-

-

-

-

-

-

-

-

kwota wszelkich zobowiązań finansowych, w tym z
tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji
i
poręczeń
lub
zobowiązań
warunkowych
nieuwzględnionych
w
bilansie,
ze
wskazaniem
charakteru i formy wierzytelności zabezpieczonych
rzeczowo; wszelkie zobowiązania dotyczące emerytur
oraz jednostek powiązanych lub stowarzyszonych są
ujawniane odrębnie;
kwota zaliczek i kredytów udzielonych członkom
organów
administrujących,
zarządzających
i nadzorujących, ze wskazaniem oprocentowania,
głównych warunków oraz wszelkich kwot spłaconych,
odpisanych lub umorzonych, a także zobowiązań
zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i
poręczeń wszelkiego rodzaju, ze wskazaniem kwoty
ogółem dla każdej kategorii,

b) liczba i wartość nominalna nabytych oraz zbytych w roku
obrotowym udziałów (akcji), a w przypadku braku wartości
nominalnej, ich wartość księgowa, jak też część kapitału
podstawowego, którą te udziały (akcje) reprezentują,
c) w przypadku nabycia lub zbycia odpłatnego, równowartość
tych udziałów (akcji),
d) liczba i wartość nominalna lub, w razie braku wartości
nominalnej, wartość księgowa wszystkich udziałów (akcji)
nabytych i zatrzymanych, jak również część kapitału
podstawowego, którą te udziały (akcje) reprezentują.
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Podpisy członków Zarządu Fundacji Inicjatyw Krajobrazowych Wybudowania

______________________________________________
Marcin Zalewski
Przewodniczący Zarządu Fundacji

______________________________________________
Radosław Kotkowski
Zastępca Przewodniczącego Zarządu Fundacji

______________________________________________
Izabela Redman-Zalewska
Sekretarz Zarządu Fundacji

Kurzętnik, 27 marzec 2017 r.
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