Fundacja Elektrownia Inspiracji
Głuchowo 12
64-510 Wronki
NIP: 7872110140
SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ZA OKRES 01.01.2017-31.12.2017
BILANS
Wiersz

AKTYWA

1

2

A

Aktywa trwałe

B

Aktywa obrotowe

Stan na koniec

0,00

roku
poprzedniego
0,00

15 576,02

49 697,00

roku bieżącego

I

Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych

II

Należności krótkoterminowe

III

Inwestycje krótkoterminowe

15 255,82

49 697,00

1.

Środki pieniężne

15 255,82

49 697,00

2.

Inne inwestycje krótkoterminowe

IV

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

V

Należne wpłaty na kapitał podstawowy
Aktywa razem

Wiersz

PASYWA

1

2

A

Kapitał (fundusz) własny, w tym:

I

Kapitał (fundusz) podstawowy

70,20

90,20

250,00

250,00

15 576,02

50 037,20

Stan na koniec

15 173,16

roku
poprzedniego
49 785,70

2 000,00

2 000,00
47 785,70

roku bieżącego

II

Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny

III

Wynik finansowy netto za rok obrotowy

-34 612,54

IV

Wynik finansowy z lat ubiegłych

47 785,70

B

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

I

Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek

II

Rezerwy na zobowiązania

III

Inne zobowiązania
Pasywa razem

Anna Maria Rutz
Prezes Zarządu

Krzysztof Janusz Osóbka
Wiceprezes Zarządu

Data sporządzenia: 31.03.2018r.

402,86

251,50

402,86

251,50

15 576,02

50 037,20

Sylwia Maria Chojan
Członek Zarządu

Mateusz Piotr Macałka
Członek Zarządu

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Pozycja

Wyszczególnienie

Kwota za rok
bieżący

Kwota za rok
poprzedni

1

3

4

B.

2
Przychody podstawowej działalności operacyjnej i zrównane
z nimi, w tym zmiana stanu produktów (zwiększenie –
wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)
Przychody z działalności pożytku publicznego i zrównane z
nimi:
Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego
Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego, w tym
zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia,
zmniejszenie – wartość ujemna)
Przychody z działalności gospodarczej i zrównane z nimi, w
tym zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość
dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna
Koszty podstawowej działalności operacyjnej

I.

A.

20 756,90

70 354,84

1 891,76
13 904,14

70 354,84
56 505,54

6 852,76

13 849,30

55 070,04

22 569,14

Koszty działalności pożytku publicznego

55 070,04

22 569,14

1.

Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

48 135,96

9 149,84

a)

Amortyzacja

b)

Zużycie materiałów i energii

11 982,98

215,43

c)

Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia

14 559,12

5 222,00

d)

Pozostałe koszty

21 593,86

3 712,41

2.

Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego

6 934,08

13 419,30

a)

Amortyzacja

b)

Zużycie materiałów i energii

c)

Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia

3 197,02

13 050,00

d)

Pozostałe koszty

II.

Koszty działalności gospodarczej

3 157,06
0,00

369,30
0,00

1.

Amortyzacja

2.

Zużycie materiałów i energii

3.

Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia

4.

Pozostałe koszty
Pozostałe przychody i zyski, w tym aktualizacja wartości
aktywów
Pozostałe koszty i straty, w tym aktualizacja wartości
aktywów
Podatek dochodowy
Zysk/strata netto (jednostka prowadząca działalność
gospodarczą)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

34 612,54

47 785,70

I.
1.
2.

II.

C.
D.
E.
F.

Anna Maria Rutz
Prezes Zarządu

Krzysztof Janusz Osóbka
Wiceprezes Zarządu
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580,00

Sylwia Maria Chojan
Członek Zarządu

Mateusz Piotr Macałka
Członek Zarządu

INFORMACJA DODATKOWA
DO SPAWOZDANIA FINANSOWEGO
za rok podatkowy od 01.01.2017 do 31.12.2017
1. Informacje ogólne
Nazwa jednostki: Fundacja Elektrownia Inspiracji
Siedziba jednostki: Głuchowo 12, 64-510 Wronki
Numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego: 0000548432
Data rejestracji: 16.03.2015
Numer REGON: 361041019
Numer NIP: 7872110140
Dane dotyczące członków Zarządu:
Prezes Zarządu – Anna Maria Rutz
Wiceprezes Zarządu – Krzysztof Janusz Osóbka
Członek Zarządu - Sylwia Maria Chojan
Członek Zarządu - Mateusz Piotr Macałka
Dane dotyczące Rady Fundacji:
Anna Natalia Ogrodowicz
Weronika Wachowiak
Adrian Michał Peliszko
Określenie celów statutowych Fundacji:
Podstawowym celem fundacji jest działanie na rzecz stworzenia warunków do pełnego i
aktywnego udziału osób z niepełnosprawnościami, w tym dzieci i młodzieży oraz ich rodzi n i
osób z najbliższego otoczenia poprzez działania takie jak:
A) Promowanie aktywnych postaw i przedsiębiorczości w życiu społecznym i
zawodowym.
B) Podnoszenie świadomości społecznej na temat niepełnosprawności.
C) Zwiększenie dostępności działalności naukowej, oświatowej, edukacyjnej i
szkolnictwa wyższego do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
D) Zwiększenie dostępności sportu, rekreacji i turystyki, w tym turystyki kwalifikowanej
do potrzeb osób niepełnosprawnych.
E) Zwiększenie dostępności kultury i sztuki do potrzeb osób niepełnosprawnych.
F) Zwiększenie dostępności nowoczesnych technologii informacyjnych do potrzeb osób
niepełnosprawnych.
G) Wspieranie rozwoju badań o niepełnosprawności i jej skutkach.
H) Przeciwdziałanie zjawisku dyskryminacji krzyżowej, tj. wynikającej z kilku
występujących jednocześnie przyczyn.
I) Zwiększenie potencjału osobistego i zawodowego osób niepełnosprawnych.
J) Promowanie, a także wspieranie zatrudnienia oraz rehabilitacji i aktywacji zawodowej
osób pozostających bez pracy, w tym osób niepełnosprawnych.
K) Promowanie prospołecznej i świadomej obywatelskiej postawy wśród osób z
niepełnosprawnościami i osób z ich otoczenia.
L) Wspieranie rodzin i osób z otoczenia osób niepełnosprawnych.

2. Sprawozdanie finansowe
Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone za okres od 01.01.2017 do 31.12.2017.
Fundacja Elektrownia Inspiracji sporządza sprawozdanie finansowe zgodnie z załącznikiem 6
do ustawy o rachunkowości (w formie uproszczonej).
Rokiem obrotowym Fundacji jest rok kalendarzowy. Sprawozdanie finansowe zostało
sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności w dającej się przewidzieć przyszłości i
nie są nam znane na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego okoliczności i zdarzenia,
które świadczyłyby o istnieniu poważnych zagrożeń dla kontynuowania przez Fundację
działalności w najbliższym okresie.
Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone na podstawie ksiąg rachunkowych,
prowadzonych w roku obrotowym zgodnie z zasadami rachunkowości.
Fundacja sporządza rachunek zysków i strat w układzie porównawczym.
W sprawozdaniu finansowym Fundacja wykazuje zdarzenia gospodarcze zgodnie z treścią
ekonomiczną.
Wynik finansowy Fundacji obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające przychody za rok
obrotowy oraz związane z tymi przychodami koszty , zgodnie z zasadą memoriału,
współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny.
W roku obrotowym Fundacja nie prowadziła działalności gospodarczej podlegającej
opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych.
3. Omówienie przyjętych zasad (polityki ) rachunkowości
a) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne - według ceny nabycia;
pomniejszonej o odpisy umorzeniowe, a także odpisy z tytułu utraty wartości,
b) udziały w obcych jednostkach oraz inwestycje długoterminowe - według ceny
nabycia, pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości,
c) inwestycje krótkoterminowe – według ceny lub ceny (wartości) rynkowej (niższej z
nich),
d) rzeczowe składniki aktywów obrotowych- według ceny zakupu. Koszty uboczne
zakupu obciążają wynik finansowy danego okresu,
e) należności i udzielone pożyczki- w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem
ostrożności wyceny,
f) zobowiązania – w kwocie wymaganej zapłaty,
g) rezerwy – w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości,
h) kapitały (fundusze)własne oraz pozostałe aktywa i pasywa – w wartości nominalne,
W roku obrotowym objętym niniejszym sprawozdaniem finansowym Fundacja nie dokonała
zmian zasad rachunkowości.

4. BILANS
AKTYWA
Aktywa trwałe: Fundacja w roku obrotowym nie dokonała zakupów środków trwałych.
Aktywa obrotowe: Fundacja na dzień bilansowy nie posiada zapasów ani należności.
Fundacja na dzień 31.12.2017 posiada środki pieniężne na rachunku bankowym w kwocie
15255,82 PLN.
Fundacja nie prowadzi gospodarki kasowej, wszelkie rozliczenia pieniężne prowadzone są
przez posiadane konto bankowe.
PASYWA
Fundusz statutowy: wynosi 2.000,00 PLN i został wniesiony w wysokości 2.000,00 PLN
Wynik finansowy netto Fundacji za rok obrotowy wynosi 34 612,54 PLN i stanowi nadwyżkę
kosztów nad przychodami . Strata ta zostanie rozliczona z celami statutowymi Fundacji w
roku następnym.
Na dzień 31.12.2017 Fundacja posiada zobowiązań w kwocie wymagalnej zapłaty. Suma
aktywów i pasywów wynosi 15 576,02 PLN.
5. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
Fundacja sporządza rachunek wyników w wariancie porównawczym.
PRZYCHODY I KOSZTY FUNDACJI
Przychody osiągnięte w roku obrotowym wynoszą; 20 756,90 PLN.
Na osiągnięte przychody składają się:
- darowizny otrzymane od osób fizycznych 30,00 PLN
- przychody z działalności szkoleniowej 6 852,76 PLN.
- przychody z grantu 13 874,14 PLN
- nadwyżka przychodów nad kosztami z poprzedniego roku 47 785,70 PLN.
Koszty poniesione w roku obrotowym wynoszą : 55 070,04 PLN
Strata netto za rok obrotowy 34 612,54PLN.

6. ZATRUDNIENIE
Fundacja w roku obrotowym nie zatrudniała pracowników w ramach umowy o pracę.
Zawierano umowy cywilno-prawne.
7. SKŁADANE DEKLARACJE
Fundacja za rok obrotowy od 01.01.2017 do 31.12.2017 sporządziła deklarację z podatku
dochodowego od osób prawnych CIT-8.

Anna Maria Rutz
Prezes Zarządu

Krzysztof Janusz Osóbka
Wiceprezes Zarządu

Sylwia Maria Chojan
Członek Zarządu

Mateusz Piotr Macałka
Członek Zarządu
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