INFORMACJA DODATKOWA
do bilansu i rachunku zysków i strat za 2016 rok.

A. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
1. Nazwa, siedziba , przedmiot działalności, organ rejestrowy.
FUNDACJA ZMIAN SPOŁECZNYCH „KREATYWNI”
Przedmiotem działalności FUNDACJI, zgodnie z wpisem do Krajowego Rejestru
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gdańsku – PÓŁNOC VIII Wydział
Gospodarczy nr KRS 0000387798 jest:
-PROWADZENIE
DZIAŁALNOSCI
SPOŁECZNIE
UZYTECZNEJ,
PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI NA RZECZ ROZWOJU, OCHRONY, PROMOCJI
ZDROWIA ORAZ PROMOWANIE ZDROWEGO STYLU ŻYCI, PROMOWANIE
TWÓRCZEGO ROZWOJU OSOBOWOŚCIOWEGO, WSZECHSTRONNA POMOC
ŚWIADCZONA NA RZECZ OSÓB I GRUP ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM
SPOŁECZNYM I WYKLUCZONYCH SPOŁECZNIE, ZE SZCZEGÓLNYM
UWZGLĘDNIENIEM DZIECI I MŁODZIEŻY, W TYM DZIECI Z RODZIN W
TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ, DYSFUNKCYJNYCH ORAZ ŚRODOWISK
SPOŁECZNIE
ZANIEDBANYCH,
A
TAKŻE
OSÓB
ZAGROŻONYCH
UZALEZNIENIE,
UZALEZNIONYCH,
WYKORZYSTYWANYCH
I
I
NIEPRZYSTOSOWANYCH SPOŁECZNIE, POMOC SPOŁECZNA, W TYM POMOC
RODZINOM W TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ ORAZ WYRÓWNYWANIE
SZANS TYCH RODZIN I OSÓB, INNE.
2. FUNDACJA prowadzi działalność od sierpnia 2011 roku..
3. Sprawozdanie finansowe sporządzono za rok obrotowy 2016.
4. Na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego nie są nam znane okoliczności
i zdarzenia, które świadczyłyby o istnieniu poważnych zagrożeń dla kontynuowania
przez jednostkę działalności w najbliższym okresie. Dlatego sprawozdanie sporządzono
przy założeniu, że działalność będzie kontynuowana w okresie nie krótszym niż jeden
rok od dnia bilansowego.
5. Zasady (politykę) rachunkowości Fundacji określają między innymi następujące
zagadnienia:
a) rok obrotowy :
- rok obrotowy Fundacji pokrywa się z rokiem kalendarzowym,
b) metody i zasady wyceny aktywów i pasywów:
– odpisy amortyzacyjne od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
o wartości początkowej nieprzekraczającej 3.500,00 zł. dokonywane są jednorazowo
w miesiącu oddania tych składników do używania, - nie wystąpiły w roku 2016,
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– środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości przekraczającej 3,500,00 zł
amortyzowane są metodą liniowa, według stawek przewidzianych w załączniku do ustawy
z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2000r Nr 54
poz. 654 z późn.zm.), - nie wystąpiły w roku 2016.
– nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne zaliczane do inwestycji wyceniane
są według zasad stosowanych do środków trwałych i wartości niematerialnych
i prawnych, przy uwzględnieniu odpisów amortyzacyjnych-nie wystąpiły w roku 2016.
– rzeczowe składniki aktywów obrotowych, w szczególności materiały i towary,
odpisywane są w koszty na dzień ich zakupu lub wytworzenia, nie później niż na
dzień bilansowy dokonywane jest ustalenie stanu tych składników, ich wycena oraz
korekta kosztów o wartość tego stanu,- 9929,64 zł – otrzymane darowizny rzeczowe w
całym okresie działania organizacji.
– materiały i towary wyceniane są w cenach zakupu,- nie wystąpiły w 2016 roku,
– należności długoterminowe i krótkoterminowe ewidencjonowane są według wartości
nominalnej, a na dzień bilansowy wyceniane są według kwoty wymagającej zapłaty
uwzględnieniem odpisów aktualizujących,
– aktywa pieniężne wyceniane są według wartości nominalnej,
– rozchód środków z walutowego rachunku bankowego wyceniany jest zgodnie z
zapisami ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych
( Dz.U z 2000r. Nr 54 poz. 654 z późn. zm.), czyli według kursu kupna lub kursu
sprzedaży banku, z którego usług korzysta Fundacja, przy uwzględnieniu różnic
kursowych od wartości tych środków, - nie wystąpiły w roku 2016.
– kapitały wyceniane są według wartości nominalnej,
– zobowiązania długoterminowe i krótkoterminowe ewidencjonowane są według
wartości nominalnej, a na dzień bilansowy według kwoty wymagającej zapłaty,
– rozliczenia międzyokresowe ewidencjonowane są według wartości nominalnej, a na
dzień bilansowy wyceniane są według wartości nominalnej pomniejszonej o odpisy
aktualizujące,
– koszty w Fundacji ewidencjonowane są w układzie kalkulacyjnym: rachunek zysków i
strat sporządzany w formie rachunku wyników dla jednostek nieprowadzących
działalności gospodarczej, wszystkie koszty zarówno określane w polityce rachunkowości
jako statutowe, jak i koszty zarządu-administracyjne, operacyjne – są kosztami
statutowymi Fundacji.
– sprawozdanie finansowe obejmuje bilans, rachunek zysków i strat oraz informację
dodatkową składającą się z wprowadzenia do sprawozdania finansowego i dodatkowych
informacji i objaśnień,

2

c ) sposób prowadzenia ksiąg , w tym stosowanie zakładowego planu kont, wykaz ksiąg
rachunkowych, system przetwarzania danych oraz rozwiązania organizacyjne w zakresie
ochrony danych stanowią odrębną dokumentację zatwierdzoną przez kierownika jednostki,
d ) inne przyjęte przez jednostkę zasady :
– umowy leasingu kwalifikowane są według zasad określonych w ustawie z dnia
15 lutego1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54
poz. 654 z późn.zm),- nie wystąpiły,
– nie są ustalane aktywa i rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego.
B. 1.Dodatkowe informacje i objaśnienia.
a ) w roku obrotowym 2016 nie były tworzone dodatkowe Fundusze. Fundusz statutowy
utworzony w 2011 r. wynosi 1000 zł..
b ) zysk 35062,54 zł. za 2016 będzie odniesiony na przychody 2017 roku:
2. Objaśnienia do rachunku zysków i strat.
a ) przychody ze sprzedaży produktów i usług w całości obejmowały przychody z
działalności statutowej,
b) odpisy aktualizujące wartość środków trwałych - nie wystąpiły,
c ) odpisy aktualizujące wartość zapasów - nie wystąpiły,
d ) Fundacja nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym,
e ) zyski i straty nadzwyczajne - nie wystąpiły.
Wszystkie koszty poniesione w 2016 roku przez Fundację były kosztami statutowymi oraz
wszystkie przychody osiągnięte przez Fundację były przychodami statutowymi.
Informacje o zastosowanych kursach walut do wyceny w złotych składników aktywów i
pasywów wyrażonych w walutach obcych - w roku obrotowym
– nie wystąpiły transakcje walutowe
2. Fundacja nie posiada aktywów finansowe wyrażonych w walutach obcych
3. Informacje o zatrudnieniu, wynagrodzeniu Zarządu i organów nadzorczych
– w roku obrotowym 2016 Fundacja zatrudniała 6 osób na umowę o pracę oraz 34
zleceniobiorców.
4. Pozostałe informacje.
a ) informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w
sprawozdaniu finansowym roku obrotowego: – nie wystąpiły.
b ) przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian metod księgowości i wyceny
wywierających istotny wpływ na sprawozdanie finansowe:
– przyjęte przez Fundację zasady rachunkowości stosowane były w sposób ciągły
5. Transakcje z jednostkami powiązanymi – w roku obrotowym, którego dotyczy
sprawozdanie finansowe, -nie wystąpiły transakcje z jednostkami powiązanymi.

Data : 31-03-2017

Data …………………………

Sporządził/a: ………………………….

Zatwierdził/a ………………………..
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