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Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2017 rok

1) Nazwa, siedziba i adres organizacji oraz numer we wlaściwym rejestrze sądowym albo ewidencji
Fundacja Kraina Nadziei, Os. Orła Białego 112/6, 61-251 Poznań
Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS, data wpisu
17.02.2011 pod nr ewidencji 00000378529

2) Wskazanie czasu trwania jednostki
Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.

3) Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym
Roczne sprawozdanie finansowe za okres od 1.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

4) 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
2018 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.

5) Omówienie przyjętych zasad (polityki) 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 31.12.2017

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
Stan na

początek roku
Stan na

koniec roku
AKTYWA

A. Aktywa trwałe
I. Wartoniematerialne i prawne
II. Rzeczowe aktywa trwałe
III. Należności długoterminowe
IV. Inwestycje długoterminowe
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
B. Aktywa obrotowe 2352,05 1835,05
I. Zapasy
II. Należności krótkoterminowe
III. Inwestycje krótkoterminowe
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
C. Należne wpłaty na fundusz statutowy

Suma aktywów 2352,05 1835,05
PASYWA

A. Fundusz własny 2352,05 1835,05
I. Fundusz statutowy 1000,00 1000,00
II. Pozostałe fundusze
III. Zysk (strata) z lat ubiegłych 1352,05 835,05
IV. Zystk (strata) netto
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
I. Rezerwy na zobowiązania
II. Zobowiązania długoterminowe
III. Zobowiązania krótkoterminowe
IV. Rozliczenia międzyokresowe

Suma pasywów 2352,05 1835,05

Data sporządzenia: 26.03.2018 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 31.12.2017

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. Wyszczególnienie
Kwota za
poprzedni

rok obrotowy

Kwota za
bieżący rok
obrotowy

A Przychody z działalności statutowej 4646,33 3139,11

I. Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 4646,33 3139,11

II. Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego

III. Przychody z pozostałej działalności statutowej

B. Koszty działalności statutowej 5259,21 3656,11

I. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 5259,21 3656,11

II. Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego

III. Koszty pozostałej działalności statutowej

C. Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B) -612,88 -517,00

D. Przychody z działalności gospodarczej

E. Koszty działalności gospodarczej

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

G. Koszty ogólnego zarządu

H. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G) -612,88 -517,00

I. Pozostałe przychody operacyjne

J. Pozostałe koszty operacyjne

K. Przychody finansowe

L. Koszty finansowe

M. Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L) -612,88 -517,00

N. Podatek dochodowy

O. Zysk (strata) netto (M-N) -612,88 -517,00

Data sporządzenia: 26.03.2018 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 2017

1. Informacje  o  wszelkich  zobowiązaniach  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

Fundacja  nie  ma  żadnych  zobowiązań  z  tytułu  dłużnych  instrumentów  finansowych,  gwarancji  i
poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie.

2. Informacje  o  kwotach  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

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

3. Uzupełniające dane o aktywach i pasywach

Na majątek Fundacji składają się (z podaniem wysokości)
1) Aktywa obrotowe 1835,05
- środki finansowe w kasie 1,61
- środki finansowe na rachunku bankowym 1833,44
2) Pasywa – Fundusz własny 1835,05
- fundusz statutowy 1000,00
- zysk (strata) z lat ubiegłych 835,05

4. Informacje  o  strukturze  zrealizowanych  przychodów  ze  wskazaniem  ich  źródeł,  w  tym  w
szczególności informacje o przychodach wyodrębnionych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24
kwietnia  2003  r.  o  działalności  pożytku  publicznego  i  o  wolontariacie,  oraz  informacje  o
przychodach z tytułu składek członkowskich i dotacji pochodzących ze środków publicznych

- darowizny finansowe od osób fizycznych 1900,00
- darowizny rzeczowe od osób prywatnych 1202,71
- odsetki bankowe 36,40

5. Informacje o strukturze poniesionych kosztów

- koszty działań statutowych nieodpłatnych 3656,11

6. Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Fundusz statutowy Fundacji składa się w całości z funduszu założycielskiego. Wartość funduszu nie
uległa zmianie.

7. Jeżeli  jednostka  posiada  status  organizacji  pożytku  publicznego,  zamieszcza  w  informacji
dodatkowej dane na temat uzyskanych przychodów i poniesionych kosztów z tytułu 1% podatku
dochodowego  od  osób  fizycznych  oraz  sposobu  wydatkowania  środków  pochodzących  z  1%
podatku dochodowego od osób fizycznych

Nie dotyczy.
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8. Inne informacje niż wymienione w pkt 1–7, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę
sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki, w tym dodatkowe informacje i
objaśnienia wymienione w załączniku nr 1 do ustawy, o ile mają zastosowanie do jednostki

Nie dotyczy.

Sporządził Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu

Adam Ciorga Danuta Ciorga Adam Ciorga

Poznań, 26 marca 2018 r.
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Poznań, 26 marca 2018 r.

Uchwała nr 1/2018 Rady Fundacji z dnia 26 marca 2018 r.
o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego i merytorycznego za rok 2017 (1.01.–31.12.2017)

1.  Na  podstawie  par.  11  statutu  fundacji  Rada  Fundacji  jednogłośnie  zdecydowała  o  zatwierdzeniu
sprawozdania finansowego za rok 2017 (1.01.–31.12.2017).

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 2017 (1.01.–31.12.2017).

Przewodniczący Rady Fundacji Wiceprzewodniczący Rady Fundacji

Ewa Ciorga Danuta Soberska
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