SPRAWOZDANIE FINANSOWE
FUNDACJA KIABAKARI
z siedzibą w Krakowie przy ul. Wysłouchów 40/57
za rok obrotowy 2016
I.

INFORMACJE OGÓLNE

1. Fundacja zarejestrowana jest w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie Wydział
XI Gospodarczy-Rejestrowy KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO pod numerem KRS 0000325046.
2. Czas trwania działalności Fundacji – nieograniczony.
3. Przedmiotowe sprawozdanie finansowe obejmuje rok obrotowy od 01.01.2016 do 31.12.2016 r. .
4. Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych
w roku obrotowym zgodnie z dokumentacją przyjętych zasad (polityką) rachunkowości ustaloną i
wprowadzoną do stosowania postanowieniami uchwały nr 1/K/2009 r. Zarządu Fundacji z dnia
31.03.2009 roku, wprowadzającej z dniem 01.01.2009 roku:
1) zasady ustalania roku obrotowego i okresów sprawozdawczych,
2) zakładowe zasady wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego,
3) zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych, w tym zakładowy plan kont,
4) systemy ochrony danych i ich zbiorów,
5) własny wzór sprawozdania finansowego z rachunkiem wyników,
w sposób zgodny załącznikiem nr 4 do ustawy o rachunkowości z uwagi na spełnianie art. 3 ust. 1a
pkt. 2 po uwzględnieniu wymogów Departamentu Pożytku Publicznego przy Ministerstwie Pracy i Polityki
Społecznej.
Zakładowe zasady, metody i wzory wybrano spośród możliwych do stosowania zasad, metod i wzorów
dopuszczonych ustawą i wprowadzono je do stosowania na okres wieloletni.
5. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności
statutowej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości oraz nie występowaniu okoliczności
wskazujących na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.
6. Wykazane w bilansie na koniec roku obrotowego aktywa i pasywa (pomijając te które wykazano
w wartości nominalnej) wyceniono następującymi metodami wyceny wynikającymi z przyjętych
zasad (polityki) rachunkowości :
1) wartości niematerialne i prawne w cenach nabycia pomniejszonych o umorzenie obliczone
metodą liniową, przy czym dla każdej wartości niematerialnej i prawnej Fundacja określa
indywidualny okres użytkowania i stawkę amortyzacji,
2) środki trwałe w cenach nabycia pomniejszonych o umorzenie obliczone metodą liniową, przy
czym dla każdego środka trwałego Fundacja określa indywidualny okres użytkowania i stawkę
amortyzacji,
3) nabyte aktywa rzeczowe o wartości nie przekraczającej 2 000,00 zł Fundacja odnosi w miesiącu
nabycia bezpośrednio w koszty bieżącej działalności jako wartość zużytych materiałów; od
środków trwałych o wartości jednostkowej od 2 000,00 zł do 3 500,00 zł dokonuje się
jednorazowego odpisu amortyzacyjnego w miesiącu wydania ich do używania,
4) rozchody i zapasy materiałów w cenie nabycia według zasady FIFO,
5) rozchody i zapasy towarów w cenie nabycia według zasady FIFO,
6) należności w kwocie wymagalnej zapłaty, Fundacja nie nalicza odsetek,
7) fundusze własne w wartości nominalnej,
8) zobowiązania w kwocie wymagalnej zapłaty,
9) rozrachunki w walutach obcych wyceniono po obowiązującym na ten dzień kursie ustalonym
dla danej waluty NBP.

Kraków, 31 marca 2017 r.
..................................
(miejsce i data sporządzenia)

Zarząd
Fundacji KIABAKARI

..................................
(imię i nazwisko osoby sporządzającej)

(pieczęć firmowa)
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I.

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE DO BILANSU

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 - Nie dotyczy
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 - Nie
dotyczy
3) o udziałach (akcjach) własnych, w tym:
a) przyczyna nabycia udziałów (akcji) własnych dokonanego w roku obrotowym,
b) liczba i wartość nominalna nabytych oraz zbytych w roku obrotowym udziałów (akcji), a w
przypadku braku wartości nominalnej, ich wartość księgowa, jak też część kapitału
podstawowego, którą te udziały (akcje) reprezentują,
c) w przypadku nabycia lub zbycia odpłatnego, równowartość tych udziałów (akcji),
d) liczba i wartość nominalna lub, w razie braku wartości nominalnej, wartość księgowa
wszystkich udziałów (akcji) nabytych i zatrzymanych, jak również część kapitału
podstawowego, którą te udziały (akcje) reprezentują.
- Nie dotyczy
4) uzupełniające dane o aktywach i pasywach
W związku ze zmianą ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2013 r., poz.
330 z późn. zm.) organizacje pożytku publicznego, które spełnią przesłanki określone w ww. ustawie
mogą sporządzać uproszczone sprawozdania finansowe. Fundacja Kiabakari spełnienia przesłanki
określone w ww. ustawie, organ zatwierdzający sprawozdanie finansowe podjął decyzję o
sporządzeniu uproszczonego sprawozdania finansowego według załącznika nr 4 do ww. ustawy.
Zmiana polega na zmniejszeniu prezentacji danych w sprawozdaniach finansowych.
a)

zmiany w ciągu roku obrotowego wartości środków trwałych, wartości

niematerialnych

i

prawnych

oraz

długoterminowych

aktywów

(inwestycji)

finansowych: brak środków trwałych
b)

Wartości niematerialne i prawne – wartość początkowa: brak

c)

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe:

d)

Należności krótkoterminowe: brak

e)

Środki pieniężne:
Stan na początek roku
kasa
rachunek bankowy

0,00
13 239,96
2

brak

stan na koniec roku
0,00
30 329,23

f) Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych: brak
5) informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem źródeł
Przychody ze źródeł
Na cele fundacji
Razem rok bieżący
Razem rok ubiegły

statutowe
220 943,85
220 943,85
98 314,65

Dotacja

Razem za rok Razem za rok
bieżący
ubiegły
1 003 94,00 1 224 883,85
189 857,43
1 003 94,00 1 224 883,85
X
91 542,78
X
189 857,43

6) informacje o strukturze kosztów
Lp. Wyszczególnienie kosztów
1 Zużycie materiałów i energii
2 Usługi obce
3 Wynagrodzenie
4 Świadczenia na rzecz pracowników
5 Amortyzacja
6 Podatki i opłaty
7 Pozostałe
I. Razem koszty rodzajowe

Rok ubiegły
96
27
5
12

984,17
313,36
000,00
808,94
0,00
2 962,67
43 058,84
188 127,98

Rok bieżący
860 733,52
234 387,92
36 096,60
0,00
0,00
1 282,56
73 804,34
1 206 304,94

7) inne informacje o istotnym wpływie na sytuację finansową organizacji - brak

Kraków, 31 marca 2017 r.
..................................
(miejsce i data sporządzenia)

Zarząd
Fundacji KIABAKARI
..............................
(pieczęć firmowa)
(imię i nazwisko osoby sporządzającej)
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