
FUNDACJA KREATYWNY UMYSŁ
13-330 Krotoszyny UL.Bielice 78
NlP 8771478287

Sprawozdanie finansowe na dzień 31-12-2016

Bilans spoaądzony na dzień 31-12-2016

AKTYWA 31-12-2015 31-12-2016
A. Aktywa trawałe 0.00 0,00
l. Wańości niematerialne i prawne

'1. Kosźy zakończonych prac rozwojowych
2. Wańośc firmy
3. lnne wańości niematerialne i prawne

4. Zaliczki na poczet wańości niematerialnych i prawnych
. Rzeczowe aktywa tnłałe 0,00 0,00
1. Srodki tnłałe 0,00 0,00

a) grunty
b) budynki, lokale i obielćy inżynierii lądowej iwodnej
c) urządzenia techniczne i maszyny
d) środki transportu
e) inne środki trwałe

2. srodki tnłałe w budowie
3. zaliczki na środki tnłałe w budowie

lll Nalezności długoterminowe
1. Od jednostek powiązanych
2. Od pozostałych jednostek

U,UU 0,00
1. Nieruchomości
2. wanoscl nlematerlalne l prawne
3. Długoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00

a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00
- udzia§ lub akcie
- inne papiery wańościowe
- udzielone pożyczki
- lnne dlugotermlnowe al(M^/a finansowe

b) w pozostałych jednostkach
- udzlav lub al(cie
- inne papiery wańościowe
- udzielone pożvczki
- inne długoterminowe aktywa finansowe

4. lnne inwestycie długoterminowe

V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
1, AKywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2, lnne rozliczenia miedzvokresowe
2. lnne papiery watościowe

B. Aktywa obrotowe 0,00 470"l2
l. Zapasy

. Materlały
2. PołproduKv i produKv w toku
3. ProduKv ootowe
4. Towary
5. ZalrczK na dostawy
l. Należności krótkoterminowe o,00 0,00
1. Należności w iednostkach powiązanych

a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:
- do 12 miesięcy
_ powyzej 'l2 miesięcy

b) inne
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a) z MUłu dostaw i usług o okresie

b) z Mułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych izdrowotnych oraz innych
świadczeń

d) dochodzone na drodze

2. Nalezności od pozostałych jednostek c c

o
_ do ,l2 miesiecv
- oowvżei 12 miesiecv

c) inne

l l. lnwestycie krótkoterminowe 47o,12
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 0,0c 47o,12

a) w iednostl(ach powążanych
- udziaŃ lub akcie

b) w pozostałvch iednostkach
- llfl7lefu ll1rl 

^Kl

- udzlelone oozvczkl

c) srodl(i pienieżne i inne akwva pienięzne 0,0c 47o,12
- środki pieniężne W kasie i na rachunkach 4ro,12

2. l nne inwestvcie krótkoterminowe
v. krótkoterminowe rozliczenia miedzvokresowe
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lll. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)

z zysku netto w ciągu roku

2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
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PAsYWA 31-,l2-20,15 31-,l2-2016
Ą. Kapitał (fundusz) własny 0, 47o"l2

Kapitał (f undusz) podstawowy 50(

l. Należne wpłatv na kapitał podstawowv (wielkość uiemna)

(apitał (fundusz) zapasowy
V. Kap|tal z aktualizacii wvcenv
y'l. Pozostałe kapitały (fundusze) rezeruowe
Vll. ZysK (strata) z lat uDległYcn
/lll. Zysk (strata) netto -2s

J. Zobowlązanla l rezerwy na zobowiązania 0,00 0
, t<ezerwy na zobowiążania
1, liezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodoweqo

długoterminoWa
krótkoterminowa

3. Pozostałe rezerwy
a) długoterminowa

b) krótkoterminowa
:ania długoterminowe

2. Wobec pozostałych jednostek

a) kredyty i pożyczki
b) z tytułu emisii dłużnych papieróW wańościowych
c) inne zobowiązania finansowe
d) inne

l l l. Zobowiązania krótkoterminowe 0.0c 0,00
1. Wobec iednostek powiązanych

a) z tvtułu dostaw i usłuo o okresie wvmaoalności:
_ oo l2 mleslecv
- powvzel 12 mleslecv

b) inne
2, Wobec pozostałych jednostek

a) kredly i pożyczki
z Mułu emisii dłużnvch papierów wartościowych
inne zobowiazania finansowe
z tńułu dostaw i usłuo o okresie wvmaoalności:
- do 12 mleslecv
_ DoWVzel 12 mles|ecv

e) zallczkl otrzymane na dostawy
zobowazanla wekslowe
z tytułu podatkóW, ceł, ubezpieczeń i innvch śWiadczeń
z tvtułu wvnaqrodzeń

lnne
3. Fundusze specialne

i, Rozl iczenia miedzvokresowe
1. Uiemna Wartosc firmy
2. lnne rozliczenia międzyokresowe

a) długoterminowa

b) krótkoterminowa
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Rachunek zysków i strat spolządzony na dzień 31-12-2016

31-12-2015 31-12-2016

A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi z tego: 0,00 60,00

1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 0,00 60,00

a) wtym spęedaż na ekspoń
2, Zmiana stanu produKów
3, Kosź wytworzenia produKów na własne potrzeby

4. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów

a) w tym spzedaż na ekspoń
B. Koszty działalności operacyjnej z tego: 0,00 89,88

1, Amońyzacia
2, Zużycie materiałów i energii
3. Usługi obce 89,88

4. Podatki i opłaty
a) w tym podatek irkcyzowy

5. Wynagrodzenia
6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
7. Pozostałe koszty rodzaiowe 0,00

8. Wańość spzedanych towarów i materiałów
zvsustrata ze sprz€daży 0,00 -29,88

D. Pozostałe przychody operacyjne z tego: 0,00 0,00

1 . Zysk ze zbycia n ief i nansowych aktywów tnłałych
2. Dotacje
3. lnne pźychody operacyjne

E. Pozostałe koszty operacyjne z tego: 0,00 0,00

1 , Strata ze zbycia nlefinansowych aKyWóW trwałych
2, AKualizacja wańości aktywów niefinansowych
3. lnne kosźV opera()yine

F. Zysk/Strata z działalności operacyjnej 0,00 -29,88

G. Przychody finansowe z tego: 0,00 0,00
,1 . Dywidendy iudzialywzyskach 0,00 0,00

a) w tym od jednosłek powiązanych
2, Odsetki

a) w tym od jednosiek powiązanych
3. Zyskze zbycia inwestycji
4. Al<lualizacia wańości inwestycii
5. lnne

H. Koszty finansowel z tego: 0,00 0,00

1, Odsetki
a) w tym od jednosńek powiązanych

2. Starata zezbYcia nwestycji
3. AKualizacja wańości inwestycji
4. lnne

l. ZyskJStrata z działalności gospodarczej 0,00 -29,88

J. Zyski/Straty nadzwyczajne
K, Zvsk/Strata bruttlr

Podatek dochodowy
M, Pozostałe obowiitrzkowe zmniejszenia zysku / zwięk:;zenia straty
N. Zysk/Strata netto 0,00 -29,88



Wprowadzen ie do sprawozdan ia fi nansowego

Wprowadzenie do sprawozdania fi nansowego:
1. Naała podmiotu:

2. Siedziba:

3. Szczególna forma prawna:

4. Przedmiot działalności:

5. Właściwy sąd lub inny organ prowadzący rejestr:

6. Data rejestracji:

7. Czas tnłania działalności jednostki:

8. okres objęty sprawozdaniem finansowym:

oraz dodatkowe informacje i objaśnienia
(załącznik do bilansu oraz rachunku zysków i strat za rok 2016)

Fundacja Kratywny Umysł

ul. Bielice 78;,l3_330 Krotoszyn

Fundacja
Działalność pozostałych organizac.ii członkowskich, gdzie indziej nie
sklasyfikowana

Krajowy Rejestr Sądowy nr KRS 000061 1657

07.04.2016

nieograniczony

rok obrotowy 20'16 (07.04,2016-3'1.12.20'16)

9. Sprawozdanie finansowe nie zawiera danych łącznych, ponieważ W skład jednostki nie wchodzą wewnętżne jednostki organizacyjne
spożądzające samodzielne sprawozdania fi nansowe.

1 0. Sprawozdanie finansowe zostało spożądzone przy założeniu kontynuowania działalności przez jednostkę w dającej się pżewidzieć
pzyszłości. Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności.

1 1. Wskazanie zastosowanej metody rozliczenia połączenia (nabycia, łączenia udziałów) w pzypadku sprawozdania finansowego sporządzonego
za okres, W ciągu którego nastąpiło połączenie spółek - nie dotyczy.

12. Pżyjęte zasady (polityka) rachunkowości, W tym metod Wyceny aktywóW i pasywóW (także amońyzacji), pomiar Wyniku finansowego oraz
sposób sporządzenia sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce pńawo v,ryboru:

- rok obrotowy jednostki pokryWa się z rokiem kalendazowym
- charakterystyka stosowanych metod Wyceny:

- amortyzacja _ liniowa, odpisów amońyzacyjnych dokonuje się według stawek przewidzianych w załączniku do ustawy z dnia 15.02.1992 roku o
podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U.1993, nr 106 z późn. zm.)

- koszty ewidencjonowane są W układzie rodzajowym

- rachunek zysków i strat sporządzany jest w wariancie porównawczym

_ sposób prowadzenia ksiąg, w tym stosowanie zakładowego planu kont, wykaz ksiąg rachunkowych, system przetważania danych oraz
roanliązania organizacyjne w zakresie ochrony danych stanowią odrębną dokumentację zatwierdzoną pżez kierownika jednostki

Dodatkowe informacje i objaśnienla:
1.

1) szczegółowy zakres zmian wańości grup rodzajowych środkóW trwałych, wańości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji
długoterminowych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z §Ąułu: aktualizacji wańoŚci,
nabycia, przemieszczenia wewnętżnego oraz stan końcowy, a dla majątku amońyzowanego - podobne pzedstawienie stanów i tytułów zmian
dotychczasowej amońyzacji lub umożenia:

Ąktywa pieniężne: Wg Waftości nominalnej

Środki trwałe wyceniono na dzień bilan§owy iwykazano w
oilansie:

według cen nabycia pomniejszonych o odpisy amoftyzacyjne

Rozliczenia międzyokresowe: Wg Waftości nominalnej

zobowiązania krótkoterminowe: wg wańości nominalnej

Kapitały: Wg Waftości nominalnej

wańości środków
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Wartość początkowa na
początek foku obrotowego

Zwiększenia z tytufu aktualizacji
wańości. nabycia, przemieszczenia

W€Wnętrżnego
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D) Umorzenie środków trwałych

wvszczeoólnienie wedłuo oozvcii Zwększenia umorżeń środków tMałych
Zmniejszenia

stan na koniec roku
obrotowegobilansowych trwałych

srodki trwałe razem: 0,00 0,00 0,00 0,00

a) budynki, lokale, w tym: 0,00

b) inne środki tMałe: 0,00

roku Wańości

a) Wańości niematerialne i prawne:

Wyszczególnienie według pozycji
bilansowych

Zwiększenia z tytułu aktualizacji
WartoŚci, nabycia, pzemieŚzczenia

Zmniejszenia
warlości

poĆzątkowej

stan na konilgc,ńku
, ,obrotoweEo, ,

::::::::::

wańości niematerialne i

prawne razem
0,00 0,00 0,00 0,00

b) Umorzenie Wańości niemateńalnych i prawnych

stan na koniec roku
obrotoWegona początek roku

obrotowego

,vanoscl nlematerlalne l

prawne razem 0,00 0,00 0,00 0,00

Wańości niematerialne i prawne są zdatne do użytkowania i dalej Wykorżystywane.

roku wańości

;nweStycie dłu goterminowe :

Zwiększenia z §^ufu aktualizacji
wańości. nabycia. pzemieszczenia

WeWnętrznego

§_taln::lra::,kŃiec r§ ku
.....:=:_.q_ti:t:$ ego

Vvy§zczeg:olnlen!e, weorug pozyc,J

bilansowych

nwestycje długoterminowe
,azem 0,00 0,00 0,00 0,0c

2) Wańość gruntów użytkowanych wieczyście - nie posiada

3) Wańość nieamońyzowanych lub nieumarzanych pzez jednostkę środków tMałych - nie posiada

4) Zobowiązania wobec budźetu państwa lub jednostek samoządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli - nie
posiada

5) Dane o struktuże Własności kapitału podstawowego oraz liczbie i wańości nominalnej subskrybowanych akcji, w tym uprzywilejowanych - nie
dotyczy

6) Stan na początek roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy kapitałów (funduszy) zapasowych i rezenruowych, o ile
jednostka nie sporządza zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym - Kapitał (fundusz) podstawowy na początku wynosił 0,00 na końcu
okresu Wyniósł 500,00 zł. Kapitał (fundusz) zapasowy na początku oraz na końcu okresu Wyniósł 0,00 zł.

7) Propozyc_je co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy - starat zostanie pokryty z przychodów pżyszłych okresów.

8) Dane o stanie rezerw Według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykozystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym -

nie Wystąpiły

9) Dane o odpisach aktualizujących wańość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu,
rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego - nie wystąpiły

10) Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową, okresie spłaty - nie
wystąpiły

1 1 ) Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych:

GOWA
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12)wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki (ze Wskazaniem jego rodzaju) - nie Wystąpiły

1 3) zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także wekslowe; odrębnie należy wykazaĆ
informacje dotyczące gwarancji i poręczeń wobecjednostek powiązanych - nie wystąpiły

2.
't) strukturę żeczową (rodzaje działalności) iterytorialną (kraj, ekspoń) przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów - nie
dotyczy, jednostka prowadzi działalnośc statutową, oświatową oraz dotowaną

2) wysokość i wyjaśnienie pżyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe - nie wystąpiły

3) wysokość odpisów aktualizujących wańość zapasów - nie dotyczy

4) informacje o pzychodach, kosźach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub pzewidzianej do zaniechania w roku
następnym - nie Wystąpiły

5) rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego (zysku, straty) brutto _ nie
dotyczy.

6) W pźypadku jednostek, które sporządzają rachunek zysków i strat W wariancie kalkulacyjnym, dane o kosztach wytworzenia produktów na
Własne potrzeby oraz o kosztach rodzajowych - nie dotyczy, jednostka sporządza rachunek zyskóW i strat W Wariancie porównawczym

7) koszt Wytworzenia środków trwałych w budowie; W tym odsetki oraz skapitalizowane różnice kursowe od zobowiązań zaciągniętych w celu ich
sfinansowania - nie Wystąpiły

8) poniesione W ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe; odrębnie należy Wkazać poniesione i

planowane nakłady na ochronę środowiska - nie wystąpily

9) informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych, z podziałem na losowe i pozostałe - nie wystąpiły
10) podatek dochodowy od Wyniku na operacjach nadzwyczajnych - operacje nadzwyczajne nie wystąpiły

2a. Dla pozycji bilansu oraz rachunku zysków i strat, wyrażonych w walutach obcych - kursy plzyjęte do ich
wyceny - nie dotyczy

3. Objaśnienie struktury środków pieniężnych p.zyjętych do rachunku przepływów pieniężnych
- nie dotyczy

4. lnformacje o:
1 ) charakterze i celu gospodarczym zawańych przez jednostkę umów nieuwzględnionych W bilansie W zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu
na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki - nie wystąpiły.

2) istotnych transakcjach (wraz z ich kwotami) zawańych przez jednostkę na innych warunkach niż rynkowe ze stronami powiązanymi, przez które
rozumie się jednostki powiązane - nie dotyczy

3) przeciętnym W roku obrotowym zatrudnienilzatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe:

Wy§zczególnienie Ogółem wtym kobiety

cracownicy biurowi

cracownicy kierownictwa

ąazem 0 0

4) wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłaconych lub należnych osobom Wchodzącym w skład organów zarządzających i

nadzorujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno) - nie dotyczy

5) pożyczkach i świadczeniach o podobnym charakteże udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zaządzających i nadzorujących
spółek handlowych (dla każdej grupy osobno), ze Wskazaniem warunków oprocentowania i terminóW spłaty - nie Wystąpiły

6) Wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania spra-wozdań finansowych, wypłaconym lub należnym za rok
obrotowy - nie dotyczy.

5.

1 ) lnformacje o znaczących zdażeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych W sprawozdaniu finansowym roku obrotowego - nie Wystąpiły

2) informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpily po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym - nie Wystąpiły

3) pźedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny oraz zmian sposobu sporządzania
sprawozdania finansowego, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki, ich pzyczyny i

spowodowaną zmianami kwotę wyniku finansowego olazzmian W kapitale (funduszu) własnym - nie wystąpiły

Nie omówiono zagadnień w poz. 5 pkt. 4) oraz poz.6,7 8 i 9 dodatkowych informacji i objaśnień, przewidzianych W załączniku nr 1

nie wystąpiły one zarówno w roku obrotowym, jak i w roku go popzedzającym,do ustawy o rachunkowości,
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