
SPRAWOZDAN l E Fl NANSOWE

z działalności

Fundacja Kreatywny Umysł z siedzibą w Krotoszynach

za rok obrotowy 2OL7
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l. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.

1. Nazwa isiedziba

Fundacja Kreatywny Umysł

ul. Bielice 78

13 - 330 Krotoszyn

ż. Organ prowadzący rejestr:

- Sąd Rejonowy Olsztyn Vlll Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru

Sądowego w Olsztynie, KRS NR 0000611657

- Główny Urząd statystyczny w Gdańsku nr regonu 364t47362, NlP

877].478287

3. Przedmiot podstawowej działalności fundacji:

J-. wspieranie edukacji oraz wszechstronnego rozwoju dzieci, młodzieży i dorosłych

2. doskonalenie umiejętności oraz podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób

dorosłych

3.kształcenie ustawiczne osób dorosłych słuzące pogłębieniu posiadanej wiedzy

umiejętności lub kwa lifikacji.

4. propagowanie innowacyjnych metod nauczania we wszystkich etapach edukacji

człowieka

Okres objęty sprawozdaniem finansowym 01 stycznia - 31 grudnia 20].7 roku.

4. Sprawozdanie finansowe sporządzone zostalo przy założeniu kontynuowania

dalszej działalności statutowej oraz działalność gospodarczej. Nie są znane

okoliczności, które wskazywałyby na istnienie zagrożen dla kontynuowania przez klub

działalności.

5. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone na podstawie Ksiąg

rachunkowych prowadzonych w roku obrotowym zgodnie z zasadami ogólnymi

ustalonymi w ustawie o rachunkowości z dnia 29.09,t994 roku wraz z późniejszymi

zmianami, które zostały uwzględnione w zakładowym Planie Kont.

6. Wykazane w bilansie akitywa i pasywa wyceniono następującymi metodami:

Aktywa i pasywa wyceniono następującymi metodami:

a) Środki trwałe wg cen zakupu - po koszcie nabycia pomniejszone

o odpisy amortyzacyjne

ffi



3

b) Wartości niematerialne i prawne po koszcie nabycia

pomniejszone o odpisy amortyzacyjne

c) Do amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych

i prawnych stosuje się stawki przewidziane w wykazie rocznych

stawek amortyzacyjnych stanowiących załącznik do ustawy

o podatku dochodowym od osób prawnych

d) Należności- w wartości nominalnej

e) Środki pieniężne w wartości nominalnej

f) Zobowiązania - w kwocie wymagającej zapłacie

g) Kapitał własny - statutowy - fundusz podstawowy - w wartości

nominalnej

l. Zalącznik nr 1BILANS zaZOL7 rok.

ll. Załącznik nr 2 Rachunek zysków i strat za okres 01.01-31.12.2OL7
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lNFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANtA FINANSOWEGO Z DZIAŁALNOŚC|

FUNDACJIZA RoK oBRoToWY 2oL7.

1-. Fundacja prowadzi działalność od 07.04.2016 roku.

2. Fundacja została wpisany przez KRS Sąd Rejonowy w Olsztynie, Vlll wydz.

Gospodarczy KRS

3. Organem sprawującym nadzór rlad Fundacją jest Zarząd.

4, Czas trwania Fundacjijest nieograniczony.

a) Zasady polityki rachunkowości fundacji określają między innymi następujące

zagadnienia.

Rok obrotowy

- rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym

b) Koszty ewidencjonowane są rru układzie rodzajowym i kalkulacyjnym

z podziałem na poszczególne rodzaje działalności statutowej.

c) sprawozdanie finansowe obejmuje bilans, rachunek zysków i strat wg wzoru dla

Stowarzyszeń oraz informację dodatkową składającą się z wprowadzenia do

sprawozdania finansowego i dodatkowych informacji i objaśnień

d) sposób prowadzenia Ksiąg, w tym stosowanie zakładowego planu kont, wykaz

ksiąg rachunkowych, system pr;letwarzania danych orazrozwiązania organizacyjne

w zakresie ochrony danych sl[anowią odrębną dokumentację zatwierdzoną przez

kierownika jednostki.

e) inne przyjęte przez jednostkę zasady:

- umowy leasingu kwalifikowane są według zasad określonych w ustawie z dnia 15

lutego 1992 o podatku dochodowym od osób prawnych (DZ, U. z 2000 r. Nr 54

poz.654 z poźn. zm - nie wystąpiły.

3. Dodatkowe informacje i objaśnienia.

- Objaśnienia do bilansu

a) kapitał zakładowy - fundusz wynosi 500,00 zł

b) W 20t7 roku nie wystąpilla potrzeba tworzenia rezerw, Wykazane w bilansie

zobowiązania mają charakter wyłącznie rozrachunkowy - są to zobowiązania
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krótkoterminowe wynikające z bieżących rozliczeń z tytułu podatków, składek

ZUSz podmiotami nie powiązanymi.

c) W 2017 przychody Fundacji stanowiły:

Strukturę przychodów przedstawia poniższa tabela.

LP. PRZYCHODY Fundacji KWoTA

L

2,

Przychody dział. Statutowej

przychody finansowe

RAzEM

L28l2L,42

2,L5

L28t23,57

d) lnformacja o poniesionych kosztach na realizację celów statutowych

LP. TREść KWoTA

t

2

3

4

5

Koszty działa l ności statutowej

Koszty zarządu

Koszty finansowe

Pozostałe koszty operacyjne

RAZEM

L34 456,6L

5 837,94

0,00

L4o294,55



6

E) Fundacja nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym, wszystkie

przychody przeznacza na realizacje celów statutowych.

Zyski i straty nadzwyczajne nie wystąpiły.

Strata w wysokości 1,2170,98 zł zostanie pokryta zyskiem w latach następnych..

F) lnformacja o zatrudnieniu:

Fundacja w roku obrotowym 2017 zatrudniała 1osobę na umowę o pracę.

G) .Pozostałe informacje

Przyjęte przez Fundacje zasady rachunkowości stosowane były w sposób ciągły.

Sporządzono dn., 30,03.2018



Fundacja Kreatywny Umysł
NlP 8771478287

REGoN.6147362
(Numer statystyczny)

Rachunek wyników
na dzień 3111212017

Rachunek wyników sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 1 5.1 1 ,2001 (DZ, U, 1 37poz. 1 539)

11 11

PozyĄa Wyszczególnienie Kwota za rok poprzedni Kwota za rok obrotowy

2D,16 :2a17

1 2 3 4
A. Przychody z działa! ności statutowej 60,00 128121,42

I przvchodv z dział statut 60,00 128 1ż1,42
ll lnne przvchodv określone statutem
B. kosztv realizacii zadań statutowvch 89,88 134 456,61
c, Wynik finansowv na działalności statutowei (wielkośó dodatnia lub uiemna) (A_B) 29.88 6 335,19
D. Przychody z działalności gospodarczei
E. kosztv działal ności qospodarczei
F. Wynik na działalności gospodarczei
G. kosztv ad m i nistracvi ne 5 837,94
1 zużv cie materiałów i enerqii 53,43
2 usłuqi obce 1 781,s2
3 podatki i oołatv
4 wvnaqrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
5 Amońvzacia
o pozostałe 3 954,,99,
H. Pozostałe przychody (nie wymienione w pozycjiA,D a G)

I Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B, E i G)
J. przychodv finansowe l,:łl5
K. Koszty finansowe
L. Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia Iub ujemna) (C+F-G+H-|+J-K) ;i:iiiiiiii i:: ll;lll,,,,,,,,,,:,29;'$8 12170,98
J. Zyski i straty nadzwyczaine

I zvski nadzwvczaine - wielkość dodatnia
ll Straty nadzwyczaine - wielkość uiemna
K. Wynik finansowy ogółem (l+J) 29,88 12170,918

I Róznica zwiększaiąca kosźV roku następneqo (wielkość uiemna)
ll Różnica zwiększaiaca pżvchodv roku nastepneqo (wielkość dodatnia)

)c.o3. łAĄB
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Fundacja Kreatywny Umysł
(nazwa jednostki)

BlLANs

na dzień
31l12l2o17

REGON:36147362
(numer statystyczny)

Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (DZ. U, 137poz, 1539)

Wiersz AKTYWA stan na Wiersz PAsYWA Stan na

1 2 początek roku koniec roku ,| 2 początek roku koniec roku
A Aktvwa trwale A Fundusze własne 11 670,98

I Wańości niematerialne i prawne I Fundusz statutowy
i50o100

ll Rzeczowe aktywa trwałe ll F u ndusz z aktualizacji wyceny

lll Należności długoterminowe lll
Wynik finansowy netto za rok

obrotowy
!,.:.i :: 12',17:O,;98

lV lnwestycje długoterminowe 1
Nadwyżka przychodów nad kosztami

t'rłielkośó dodalnia't

V Długoterminowe rozliczenia
międzVokresowe

2
Nadwyżka kosztów nad przychodami

(wielkośó ujemna)
29,88

B Aktywa obrotowe :47ł;12 13 723,5T B
Zobowiązania i rezerwy na

zobowiązania
25 8ż3;55:

I
Zapasy rzeczowych aKywów

obrotowych
I

Zobowiązania długoterm i nowe z
tytułu kredytów i pożyczek

ll Należności krótkoterminowe
'r".:11,*^,1

ll 25.,823,55
fundusze specjalne

1 kredvtv i pożvczki

2 lnne zobowiązania
3 Fundusze specialne

lll lnwestvcie krótkoterminowe 47aJ2 199,t1 lll Rezerwy na zobowiązania

1 srodki pienięzne 4?a,12: lV Rozliczenia międzvokresowe

2 Pozostałe aktywa finansowe 1
Rozliczenia międzyokresowe

orzvchodów

c 429,00 2
międzyokresowe

47o,12 14 152;5V 47o,12 14,152,57

Data sporządzenia
3olo3l2018
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