
FUNDACJA INICJATYW KRAJOBRAZOWYCH

WYBUDOWANIA

UL. BETONIARSKA 4/14; 13-306 KURZĘTNIK

NIP – 8771477508

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

ZA OKRES ZAKOŃCZONY

DNIA 31 GRUDNIA 2019 R.

Kurzętnik, 20 marzec 2020 r.



Informacje ogólne do sprawozdania finansowego za 2018 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) Siedziba Fundacji mieści się w Kurzętniku, na ul. Betoniarska 4/14.

c) 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.

d) Zgodnie z aktem o ustanowieniu Fundacji została ona zawiązana na czas nieokreślony.

2) Zasady przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego

a) Okres objęty sprawozdaniem finansowym: od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

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 nowelizacją Ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. sprawozdanie

finansowe zostało sporządzone zgodnie ze wzorem sprawozdania z załącznika nr 6 Ustawy, który

przeznaczony jest dla jednostek, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

a) Poszczególne składniki aktywów i pasywów wycenia się stosując rzeczywiście poniesione

na ich nabycie ceny.

b) Organizacja posiada tylko środki finansowe w walucie polskiej i wycenia je według wartości

nominalnej.
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c) 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.

d) Należności i zobowiązania

Należności i zobowiązania wykazane są według wartości podlegającej zapłacie.

e) Kapitał

Fundusz  statutowy  wykazuje  się  w  wysokości  określonej  w  akcie  fundacyjnym i  wpisanej

w rejestrze sądowym.

f) Wynik finansowy

Wynik  finansowych  ustalany  jest  z  uwzględnieniem  wyodrębnienia  rodzajów  działań

określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
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Rachunek zysków i strat
sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.

na podstawie załącznika nr 6 ustawy o rachunkowości

Rachunek wyników (w złotych)

Kwota na
dzień kończący

bieżący rok
obrotowy

Kwota na
dzień kończący
poprzedni rok

obrotowy
A. Przychody z działalności statutowej 99 320,- 51 084,72

I Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 85 920,- 48 884,72

II Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego 13 400,- 2 200,-

B. Koszty działalności statutowej: 97 294,88 51 469,12

I Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 84 831,44 48 114,80

II Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego 12 463,44 3 354,32

C. Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B) 2 025,12 -384,40

D. Przychody z działalności gospodarczej - -

E. Koszty działalności gospodarczej - -

F. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E) - -

G. Koszty ogólnego zarządu 1 082,94 943,06

H. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G) 942,18 -1 327,46

I. Pozostałe przychody operacyjne - -

J. Pozostałe koszty operacyjne - -

K. Przychody finansowe - -

L. Koszty finansowe - -

M. Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L) 942,18 -1 327,46

N. Podatek dochodowy 0,- 0,-

O. Zysk (strata) netto (M-N) 942,18 -1 327,46

Zyski i straty nadzwyczajne

W Fundacji  w  okresie  zakończonym dnia  31  grudnia  2019  r.  nie  wystąpiły  zyski  i  straty

nadzwyczajne.
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Bilans
sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.

na podstawie załącznika nr 6 ustawy o rachunkowości

Aktywa (w złotych)

Kwota na
dzień

kończący
bieżący rok
obrotowy

Kwota na
dzień

kończący
poprzedni

rok obrotowy

A. Aktywa trwałe, w tym: 0,- 0,-

I Wartości niematerialne i prawne - -

II Rzeczowe aktywa trwałe - -

III Należności długoterminowe - -

IV Inwestycje długoterminowe - -

V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe - -

B. Aktywa obrotowe, w tym: 51 443,18 500,-

I Zapasy - -

II Należności krótkoterminowe 50 500,00 -

III Inwestycje krótkoterminowe 943,18 500,-

IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe - -

C. Należne wpłaty na fundusz statutowy - -

Aktywa razem 51 443,18 500,-

Pasywa (w złotych)

Stan na

31.12.2019 31.12.2018

A. Fundusz własny, w tym: 1 442,18 500,-

I Fundusz statutowy 500,- 500,-

II Pozostałe fundusze 0,- 0,-

III Zysk (strata) z lat ubiegłych 942,18 0,-

IV Zysk (strata) netto - -

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania, w 
tym:

50 001,- -

I Rezerwy na zobowiązania - -

II Zobowiązania długoterminowe - -

III Zobowiązania krótkoterminowe 50 001,- -

IV Rozliczenia międzyokresowe - -

Pasywa razem 51 443,18 500,-
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Informacje uzupełniające do bilansu (w złotych)

Stan na
31.12.2019

1) 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;

-

2) 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,

-

3) Uzupełniające dane o aktywach i pasywach:

a) Aktywa obrotowe, w tym: 51 443,18

Należności krótkoterminowe

- dofinansowanie LGD Ziemia Lubawska 50 500,00

Inwestycje krótkoterminowe

- środki finansowe w kasie 942,18

- środki finansowe na rachunku bankowym 2,96

b) Pasywa – Fundusz Własny, w tym: 1 442,18

- fundusz statutowy 500,-

- zysk (strata) z roku bieżącego (strata została pokryta z zysku
z lat ubiegłych)

942,18

c) Pasywa – zobowiązania i rezerwy 50 001,00

- z tytułu zaciągniętych pożyczek 50 000,00

- z tytułu nieopłaconych faktur 1,00

4) Informacje  o  strukturze  zrealizowanych  przychodów  
ze wskazaniem źródeł

a) darowizny osób fizycznych 2 670,00

b) dotacje, w tym: 83 250,00

- Gmina Nowe Miasto Lubawskie 2 000,00

- Powiat nowomiejski 2 000,00

- Gmina Kurzętnik 3 000,00
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- Gmina Biskupiec 2 150,00

- Narodowy Instytut Dziedzictwa 14 900,00

- Lokalna Grupa Działania Ziemia Lubawska 51 000,00

- Biuro Programu Niepodległa 8 200,00

c) odpłatna działalność statutowa, w tym: 13 400,00

- przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów 2 000,00

- prowadzenie działań artystyczno-animacyjnych (Mazagan) 7 600,00

- spacer etnobotaniczny (Weekend z Historią) 1 500,00

- tablice edukacyjne 2 300,00

5) Informacja o strukturze kosztów

a) koszty poszczególnych dotacji, w tym: 83 250,00

- Gmina Nowe Miasto Lubawskie 2 000,00

- Powiat nowomiejski 2 000,00

- Gmina Kurzętnik 3 000,00

- Gmina Biskupiec 2 150,00

- Narodowy Instytut Dziedzictwa 14 900,00

- Lokalna Grupa Działania Ziemia Lubawska 51 000,00

- Biuro Programu Niepodległa 8 200,00

b) koszty nieodpłatnych działań statutowych 1 581,44

c) koszty odpłatnej działalności statutowej, w tym: 12 463,44

- przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów 1 394,44

- prowadzenie działań artystyczno-animacyjnych (Mazagan) 7 600,00

- spacer etnobotaniczny (Weekend z Historią) 1 500,00

- tablice edukacyjne 1 969,00

d) koszty administracyjne 1 082,94
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