SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDACJI "TRADITIO EUROPAE" ZA ROK 2016
Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do Ustawy z
dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz.1047) ("ustawy") dla
jednostek mikro nieprowadzących działalności gospodarczej, o których mowa w art. 3 ust. 1a pkt 2 ustawy.

INFORMACJE OGÓLNE
1) firma, siedziba i adres albo miejsce zamieszkania i adres oraz numer we właściwym rejestrze sądowym
albo ewidencji
·
·
·

Nazwa: FUNDACJA „TRADITIO EUROPAE”
Siedziba: ul. Bartkiewiczówny 89d/ 4, kod 87-100 Toruń,
Organ Rejestrowy: Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego KRS : 0000291792, data wpisu: 29.10.2007r.
·
Numer identyfikacyjny REGON: 340375751
2) wskazanie czasu trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony
Czas trwania Fundacji: nieoznaczony
3) wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym
Roczne sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2016 do 31.12.2016 roku.
4) wskazanie zastosowanych zasad rachunkowości przewidzianych dla jednostek mikro z wyszczególnieniem
wybranych uproszczeń
Na podstawie Uchwały Rady Fundacji z dnia 2 marca 2015 roku Fundacja sporządza sprawozdanie finansowe
z zastosowaniem art. 46 ust. 5 pkt 4, art. 47 ust. 4 pkt 4, art. 48 ust. 3, art. 48a ust. 3, art. 48b ust. 4 ustawy.
5) wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności
gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności
wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności
Roczne sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez
Fundację, co najmniej 12 miesięcy i dłużej. Nie są nam znane okoliczności, które wskazywałyby na istnienie
poważnych zagrożeń dla kontynuowania przez organizację działalności.
6) omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także
amortyzacji), pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego w
zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru
Fundacja stosuje następujące metody wyceny:
·
inwestycje krótkoterminowe – według ceny nabycia,
·
rzeczowe składniki aktywów obrotowych – według ceny nabycia,
·
należności – w kwocie wymaganej zapłaty,
·
zobowiązania – w kwocie wymagającej zapłaty,
·
kapitały (fundusze) własne oraz pozostałe aktywa i pasywa – w wartości nominalnej.
Fundacja sporządza sprawozdanie finansowe oraz ustala wynik finansowy zgodnie ze wzorem stanowiącym
1

załącznik nr 4 do Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r.
poz.1047) dla jednostek mikro nieprowadzących działalności gospodarczej, o których mowa w art. 3 ust. 1a
pkt 2 ustawy.

BILANS
BILANS
sporządzony na dzień 31.12.2016 r.
Stan na dzień
Wyszczególnienie
AKTYWA

Lp.

31.12.2015

31.12.2016

A.

Aktywa trwałe, w tym środki trwałe

B.

Aktywa obrotowe, w tym:

0,00

0,00

15 112,30

12 323,81

I.

Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych

II.

Należności krótkoterminowe

86,29

97,19

III.

Inwestycje krótkoterminowe

14 866,72

12 226,62

Środki pieniężne

14 866,72

12 226,62

159,29

0,00

15 112,30

12 323,81

A.

Fundusze własne, w tym:

500,00

500,00

I.

Fundusz statutowy

500,00

500,00

II.

Fundusz z aktualizacji wyceny

III.

Wynik finansowy netto za rok obrotowy

14 612,30

11 823,81

25,00

0,00

25,00

0,00

Pozostałe aktywa pieniężne
IV.

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
Suma aktywów
PASYWA

Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)
Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)
B.

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania, w tym:

I.

Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek

II.

Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne
Kredyty i pożyczki
Inne zobowiązania
Fundusze specjalne

III.

Rezerwy na zobowiązania

IV.

Rozliczenia międzyokresowe

14 587,30

11 823,81

Rozliczenia międzyokresowe przychodów

14 587,30

11 823,81

15 112,30

12 323,81

Inne rozliczenia międzyokresowe
Suma pasywów
Data sporządzenia: Toruń, dnia 20.03.2017 r.
Podpisy
BARBARA BIBIK
PREZES ZARZĄDU
RAFAŁ TOCZKO
SEKRETARZ ZARZĄDU
MAGDALENA AWIANOWICZ
CZŁONEK ZARZĄDU

BARTOSZ AWIANOWICZ
WICEPREZES ZARZĄDU
WIOLETA DUDEK
SKARBNIK ZARZĄDU
MAGDALENA NOWAK
CZŁONEK ZARZĄDU
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RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
sporządzony za okres 01.01.2016-31.12.2016 r.
Rachunek zysków i strat sporządzony na podstawie załącznika nr 4 ustawy o rachunkowości dla organizacji
nieprowadzących działalności gospodarczej

A.
I.
1.

2.
B.
I.
1.
a)
b)
c)
d)
2.
a)
b)
c)
d)

Wyszczególnienie
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)
Koszty podstawowej działalności operacyjnej
Koszty działalności pożytku publicznego
Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego
Amortyzacja
Zużycie materiałów i energii
Wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
Pozostałe koszty
Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego
Amortyzacja
Zużycie materiałów i energii
Wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczeni
Pozostałe koszty

Pozostałe przychody i zyski, w tym aktualizacja wartości aktywów
D. Pozostałe koszty i straty, w tym aktualizacja wartości aktywów
E. Wynik finansowy netto ogółem (A-B+C-D), w tym:
I. Nadwyżka przychodów nad kosztami (wartość dodatnia)
II. Nadwyżka kosztów nad przychodami (wartość ujemna)

Kwota za rok
poprzedni
bieżący
22 205,08

24 306,92

22 205,08
19 575,08

24 306,92
21 956,92

2 630,00

2 350,00

7 617,78
7 617,78
4 741,76

12 492,11
12 492,11
10 070,68

250,26
1 850,00
2 641,50
2 876,02

192,76
2 700,00
7 177,92
2 421,43

33,62
770,00
2 072,40

20,63
1 390,00
1 010,80
9,00

14 587,30

11 823,81

14 587,30

11 823,81

0,00

0,00

C.

Data sporządzenia: Toruń, dnia 20.03.2017 r.
Podpisy
BARBARA BIBIK – PREZES ZARZĄDU
BARTOSZ AWIANOWICZ – WICEPREZES ZARZĄDU
RAFAŁ TOCZKO – SEKRETARZ ZARZĄDU
WIOLETA DUDEK – SKARBNIK ZARZĄDU
MAGDALENA NOWAK – CZŁONEK ZARZĄDU
MAGDALENA AWIANOWICZ – CZŁONEK ZARZĄDU
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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 występuje
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 występuje
3) o udziałach (akcjach) własnych, w tym:
Nie występuje
4) uzupełniające dane o aktywach i pasywach
Aktywa i pasywa (suma bilansowa): 12 323,81zł


wartość aktywów stanowi kwota środków pieniężnych na rachunku bankowym: 12 226,62 zł, kwota
należności krótkoterminowych: 97,19 zł stanowiąca wartość kwot nierozliczonych do dnia
bilansowego z członkami zarządu z tytułu płatności kartą;



wartość pasywów stanowi kwota funduszu statutowego 500,00 zł, oraz wartość nadwyżki
przychodów nad kosztami za rok obrotowy w kwocie 11 823,81 zł

5) informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem źródeł
Przychody ogółem: 24 315,92 zł, w tym:
Przychody z działalności statutowej: 9 719,62 zł
− w tym:


dotacje: 4 000,00 zł,



darowizny: 500,00 zł,



przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego: 2 350,00 zł,



wpływ z 1%: 2 869,62 zł

Przychody finansowe: 0,00 zł,
Pozostałe przychody: 9,00 zł
Nadwyżka przychodów nad kosztami za poprzedni rok obrotowy: 14 587,30 zł.
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6) informacje o strukturze kosztów
Koszty ogółem: 12 492,11 zł, w tym:
Koszty działalności pożytku publicznego: 12 492,11 zł
− w tym:


koszty z tytułu prowadzenia działalności odpłatnej pożytku publicznego: 2 400,80 zł



koszty administracyjne: 213,39 zł (m.in. opłaty bankowe, znaczki pocztowe), podzielone na
działalność odpłatną i nieodpłatną pożytku publicznego według struktury przychodów,

− Koszty finansowe: 0,00 zł.

7) inne informacje o istotnym wpływie na sytuację finansową organizacji
Nie występuje

Data sporządzenia: Toruń, dnia 15.03.2017 r.
Podpisy
BARBARA BIBIK – PREZES ZARZĄDU
BARTOSZ AWIANOWICZ – WICEPREZES ZARZĄDU
RAFAŁ TOCZKO – SEKRETARZ ZARZĄDU
WIOLETA DUDEK – SKARBNIK ZARZĄDU
MAGDALENA NOWAK – CZŁONEK ZARZĄDU
MAGDALENA AWIANOWICZ – CZŁONEK ZARZĄDU
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