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Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2016 rok
1)

2)
3)

4)

5)
6)
7)

8)

Nazwa, siedziba i adres organizacji
Fundacja Kraina Nadziei
Os. Orła Białego 112/6, 61-251 Poznań
Podstawowy przedmiot działalności wg PKD
9499Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana
Wskazanie właściwego sądu lub innego organu prowadzącego rejestr, data wpisu, numer w ewidencji
oraz statystyczny numer identyfikacyjny w systemie REGON
Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS, data wpisu
17.02.2011 pod nr ewidencji 00000378529, REGON 301676150
Cel działalności
Celem Fundacji jest inicjowanie, wspieranie oraz prowadzenie działalności:
a) charytatywnej, polegającej na wydawaniu żywności, odzieży i artykułów szkolnych rodzinom w
trudnej sytuacji materialnej, rodzinom niepełnym, rodzinom wielodzietnym oraz osobom
niepełnosprawnym,
b) edukacyjnej i rekreacyjnej, polegającej na tworzeniu i prowadzeniu świetlic, klubów oraz organizacji
czasu wolnego i wypoczynku dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz dzieci,
młodzieży i osób niepełnosprawnych, jak również wspomaganiu ich wszechstronnego rozwoju,
c) wychowawczej, polegającej na udzielaniu porad rodzicom,
d) społecznej, polegającej na przeciwdziałaniu uzależnieniom i patologiom społecznym.
Wskazanie czasu trwania jednostki
Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.
Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym
Roczne sprawozdanie finansowe za okres od 1.01.2016 r. do 31.12.2016 r.
Wskazanie do kontynuacji działania
Sprawozdanie finansowe Fundacji zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności
statutowej przez Fundację w okresie 12 miesięcy po dniu bilansowym, czyli co najmniej do 31 grudnia
2017 roku. Zarząd Fundacji nie stwierdza na dzień podpisania sprawozdania finansowego istnienia
faktów i okoliczności, które wskazywałyby na zagrożenia dla możliwości kontynuacji działalności
przez Fundację w okresie 12 miesięcy po dniu bilansowym na skutek zamierzonego lub przymusowego
zaniechania bądź istotnego ograniczenia przez nią dotychczasowej działalności.
Omówienie przyjętych zasad rachunkowości
Fundacja prowadzi uproszczoną ewidencję przychodów i kosztów na zasadach i warunkach określonych
w Ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz w
Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie prowadzenia uproszczonej
ewidencji przychodów i kosztów przez niektóre organizacje pozarządowe oraz stowarzyszenia
jednostek samorządu terytorialnego.
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REGON 301676150

pieczęć jednostki

Bilans na dzień 31.12.2016
Bilans sporządzony zgodnie z Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późn. zm.)

Wiersz

Wyszczególnienie

AKTYWA
A
Aktywa trwałe, w tym:
─
Środki trwałe
B
Aktywa obrotowe, w tym
─
Zapasy
─
Należności krótkoterminowe
Suma aktywów
PASYWA
A
Kapitał (fundusz) własny, w tym:
─
Kapitał (fundusz) statutowy
─
Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)
B
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
─
Rezerwy na zobowiązania
─
Zobowiązania z tytułu pożyczek i kredytów
Suma pasywów

Stan na
początek roku

Stan na
koniec roku

2964,93

2352,05

2964,93

2352,05

2964,93
1000,00

1352,05
1000,00

2964,93

2352,05

Data sporządzenia: 17.03.2017 r.
Sporządził

Prezes Zarządu

Wiceprezes Zarządu

Adam Ciorga

Danuta Ciorga

Adam Ciorga
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REGON 301676150

pieczęć jednostki

Rachunek zysków i strat na dzień 31.12.2016
Rachunek wyników sporządzony zgodnie z Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości
(Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późn. zm.)

Poz.
A
B
I
II
III
IV
C
D
E
G
I
II

Wyszczególnienie
Przychody podstawowej działalności operacyjnej i zrównane z
nimi, w tym zmiana stanów produktów (zwiększenie – wartość
dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)
Koszty podstawowej działalności operacyjnej
Amortyzacja
Zużycie materiałów i energii
Wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
Pozostałe koszty
Pozostałe przychody i zyski, w tym aktualizacja wartości
aktywów
Pozostałe koszty i straty, w tym aktualizacja wartości aktywów
Podatek dochodowy
Wynik finansowy netto ogółem (A-B+C-D-E)
Nadwyżka przychodów nad kosztami (wartość dodatnia)
Nadwyżka kosztów nad przychodami (wartość ujemna)

Kwota za
poprzedni
rok obrotowy

Kwota za
bieżący rok
obrotowy

7394,94

4646,33

5430,01

5259,21

579,83

229,02

4850,18

5030,19

1964,93
1964,93

612,88
612,88

Data sporządzenia: 17.03.2017 r.
Sporządził

Prezes Zarządu

Wiceprezes Zarządu

Adam Ciorga

Danuta Ciorga

Adam Ciorga
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Informacje uzupełniające do bilansu
Fundacji Kraina Nadziei za rok obrotowy 2016
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
Organizacja nie ma żadnych zobowiązań z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i
poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie.

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
Organizacja nie udziela kredytów członkom organów administrujących, zarządzających i
nadzorujących, a także zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń
wszelkiego rodzaju.

3.

Informacje o udziałach (akcjach) własnych
Organizacja nie posiada udziałów i akcji.

4.

Informacje o pokryciu wykazanej straty
Strata wykazana w wyniku finansowym w związku z wydatkowaniem jej na cele określone w art. 17
ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, została pokryta z dochodów wolnych od
podatku, przeznaczonych a nie wydatkowanych w latach ubiegłych na cele określone w tym przepisie.
Sporządził

Prezes Zarządu

Wiceprezes Zarządu

Adam Ciorga

Danuta Ciorga

Adam Ciorga

Poznań, 17 marca 2017 r.
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Poznań, 17 marca 2017 r.
Uchwała nr 1/2017 Rady Fundacji z dnia 17 marca 2016 r.
o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego i merytorycznego za rok 2016 (1.01.–31.12.2016)
1. Na podstawie par. 11 statutu fundacji Rada Fundacji jednogłośnie zdecydowała o zatwierdzeniu
sprawozdania finansowego za rok 2016 (1.01.–31.12.2016).
Strata wykazana w wyniku finansowym w związku z wydatkowaniem jej na cele określone w art. 17 ust. 1
pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, została pokryta z dochodów wolnych od podatku,
przeznaczonych a nie wydatkowanych w latach ubiegłych na cele określone w tym przepisie.
2. Na podstawie par. 11 statutu fundacji Rada Fundacji jednogłośnie zdecydowała o zatwierdzeniu
sprawozdania merytorycznego za rok 2016 (1.01.–31.12.2016).

Przewodniczący Rady Fundacji

Wiceprzewodniczący Rady Fundacji

Ewa Ciorga

Danuta Soberska

7

Poznań, 17 marca 2017 r.
Fundacja Kraina Nadziei
os. Orła Białego 112/6
61-261 Poznań
Naczelnik Urzędu Skarbowego Poznań-Nowe Miasto
ul. Warszawska 183/185
61-055 Poznań
Zawiadomienie o udostępnienia do publicznej wiadomości informacji
o ogólnej kwocie otrzymanych darowizn oraz celu ich przeznaczenia
Na podstawie art. 18 ust. 1e ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j.
Dz.U. z 2000 r. nr 54, poz. 654 z późn. zm.) zawiadamiamy o udostępnieniu na stronie internetowej Fundacji
www.krainanadziei.republika.pl do publicznej wiadomości informacji o ogólnej kwocie otrzymanych
darowizn oraz celu ich przeznaczenia.
Prezes Zarządu

Wiceprezes Zarządu

Danuta Ciorga

Adam Ciorga

