FUNDACJA „KREATYWNA EDUKACJA”
ul. Sikorskiego 21
82-100 Nowy Dwór Gdański
SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres: 01 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.
Zarząd Fundacji Kreatywna Edukacja z siedzibą w Nowym Dworze Gdańskim, ul. Sikorskiego 21
przedstawia sprawozdanie finansowe za okres od dnia 01 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.,
na które składa się:
1.
2.
3.
4.

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
Bilans
Rachunek zysków i strat
Informacja dodatkowa

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało zgodnie z zasadami rachunkowości określonymi w
ustawie o rachunkowości z dnia 29 września 1994 (Dz.U. 1994 nr 121 poz. 591. z późn. zm.) i
przedstawia sytuację majątkową i finansową Fundacji „Kreatywna Edukacja”.
Sporządził: Agnieszka Michalak – Prezes Fundacji
Zatwierdził: Monika Jastrzębska-Opitz – Wiceprezes Fundacji

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Dane identyfikacyjne:
FUNDACJA „KREATYWNA EDUKACJA”, ul. Sikorskiego 21, 82-100 Nowy Dwór Gdański
Organ prowadzący rejestr: Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ VII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego, Rejestr Stowarzyszeń, innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji
i Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej
Numer w rejestrze: 0000398037
NIP: 5792247829
Regon: 221544329
Czas trwania jednostki: nieograniczony
Okres objęty sprawozdaniem: od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.
Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu możliwości dalszej kontynuacji
działalności statutowej nieodpłatnej i odpłatnej pożytku publicznego. Nie istnieją okoliczności
wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności.
Zgodnie z zasadą memoriału Fundacja ujmuje w księgach wszystkie osiągnięte przychody statutowe i
koszty, związane z tymi przychodami.
Przyjęte zasady rachunkowości, w tym metody wyceny aktywów i pasywów, pomiaru wyniku
finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego - w zakresie w jakim ustawa
pozostawia jednostce prawo wyboru zaprezentowano poniżej.
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Aktywa i pasywa wyceniane są według zasad określonych ustawą o rachunkowości, z tym że:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Wartość stanu końcowego środków pieniężnych w walutach obcych, wyceniana jest według
średniego kursu NBP na ostatni dzień roku obrotowego.
Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wyceniane są według ceny nabycia,
pomniejszonej o odpisy umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
Udziały w innych jednostkach oraz inne inwestycje zaliczone do aktywów trwałych wyceniane
są według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
Inwestycje krótkoterminowe wyceniane są według ceny nabycia.
Rzeczowe składniki aktywów obrotowych wyceniane są według ceny nabycia.
Należności i pożyczki udzielone wyceniane są w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem
ostrożności
Zobowiązania wyceniane są w kwocie wymagającej zapłaty.
Rezerwy wyceniane są według uzasadnionej i wiarygodnie oszacowanej wartości.
Kapitały (fundusze) własne oraz pozostałe aktywa i pasywa wyceniane są w wartości
nominalnej.
Zobowiązania finansowe, z wyjątkiem pozycji zabezpieczanych, wyceniane są nie później niż
na koniec okresu sprawozdawczego, w wysokości skorygowanej ceny nabycia.
Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu oraz instrumenty pochodne o charakterze
zobowiązań wyceniane są według wartości godziwej.

Przychody i koszty
• Przychody z działalności statutowej obejmują w szczególności środki otrzymane zgodnie z
przepisami prawa i statutu jako przychody działalności statutowej: darowizny, dotacje, usługi
statutowe ujmowane w okresach, których dotyczą.
• Koszty z działalności ujmowane są z podziałem na działalność statutową odpłatną
i nieodpłatną.
• Całą nadwyżkę przychodów nad kosztami z działalności Fundacja przeznacza na pokrycie
działalności statutowej.
Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z załącznikiem nr 6 do ustawy o
rachunkowości z zastosowaniem uproszczeń przewidzianych w ustawie.
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FUNDACJA „KREATYWNA EDUKACJA”
ul. Sikorskiego 21
82-100 Nowy Dwór Gdański
BILANS na dzień 31.12.2019r.
Wiersz

Stan na

Wyszczególnienie

31.12.2018

31.12.2019

-

-

AKTYWA
A.

Aktywa trwałe

I.

Wartości niematerialne i prawne

-

-

II.

Rzeczowe aktywa trwałe

-

-

III.

Należności długoterminowe

-

-

IV.

Inwestycje długoterminowe

-

-

V.

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

-

-

B.

Aktywa obrotowe

I.

Zapasy

II.

Należności krótkoterminowe

III.

Inwestycje krótkoterminowe

IV.

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

C.

85 304,24

16 007,30

1 724,26

3 998,00

-

-

83 579,98

Należne wpłaty na fundusz statutowy

Aktywa razem

12 009,30

-

-

-

-

85 304,24

16 007,30

24 870,51

15 554,64

2 000,00

2 000,00

PASYWA
A.

Fundusz własny

I.

Fundusz statutowy

II.

Pozostałe fundusze

III.

Zysk (strata) z lat ubiegłych

IV.

Zysk (strata) netto

B.

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

-

-

29 666,94
-

6 796,43
60 433,73

22 870,51
-

9 315,87
452,66

I.

Rezerwy na zobowiązania

-

-

II.

Zobowiązania długoterminowe

-

-

III.

Zobowiązania krótkoterminowe

IV.

Rozliczenia międzyokresowe

Pasywa razem
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FUNDACJA „KREATYWNA EDUKACJA”
ul. Sikorskiego 21
82-100 Nowy Dwór Gdański
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT na dzień 31.12.2019r.
Wiersz
A.

Dane za rok

Wyszczególnienie

2018

Przychody z działalności statutowej

I.

Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

II.

Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego

III.

Przychody z pozostałej działalności statutowej

B.

Koszty działalności statutowej

2019

153 289,20

55 870,58

127 630,00

54 560,58

25 659,20

1 310,00

154 448,59

60 922,70

124 290,57

38 185,56

30 158,02

22 737,14

I.

Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

II.

Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego

III.

Koszty pozostałej działalności statutowej

C.

Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B)

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)

I.

Pozostałe przychody operacyjne

-

-

J.

Pozostałe koszty operacyjne

-

-

K.

Przychody finansowe

3,34

2,26

L.

Koszty finansowe

-

-

M.

Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)

N.

Podatek dochodowy

O.

Zysk (strata) netto (M-N)
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-

1 159,39

-

5 640,38
-

-

6 799,77

6 796,43

4 266,01
-

-

-

6 796,43

5 052,12

9 318,13

9 315,87
-

-

9 315,87
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FUNDACJA „KREATYWNA EDUKACJA”
ul. Sikorskiego 21
82-100 Nowy Dwór Gdański
INFORMACJA DODATKOWA
Fundacja na dzień 31.12.2019 r. nie posiadała:
-

zobowiązań dotyczących emerytur oraz jednostek powiązanych lub stowarzyszonych,
zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie,
zaliczek i kredytów udzielonych członkom organów administracyjnych, zarządzających i
nadzorujących ani zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń.

Aktywa obrotowe, poz. B. Aktywów, stanowią środki pieniężne w kwocie 12.009,30 zł oraz zaliczki
udzielone na wydatki programowe w kwocie 3998,00 zł .
Fundusz statutowy, poz. A.I. Pasywów, stanowi w całości wniesiony przez Fundatora wkład pieniężny
w kwocie 2.000,00 zł.
Zobowiązania krótkoterminowe, poz. B.III. Pasywów, stanowią zobowiązania z tyt. nierozliczonych
wydatków w kwocie 452,66 zł.
Przychody z nieodpłatnej działalności statutowej, poz. A.I. Rachunku Zysków i Strat obejmują
otrzymane darowizny osób prywatnych na cele statutowe w kwocie 15.000,00 zł oraz otrzymane
dotacje ze źródeł publicznych na realizację projektów w kwocie 39.560,58 zł.
Przychody z odpłatnej działalności statutowej, poz. A.II. Rachunku Zysków i Strat obejmują środki
otrzymane w ramach organizowanego w poprzednim roku balu charytatywnego w kwocie 350,00 zł
oraz z przeprowadzonych warsztatów kulturalno-integracyjnych w kwocie 960,00 zł dla Pomorskiej
Akademii Działania.
Koszty nieodpłatnej działalności statutowej, poz. B.I. Rachunku Zysków i Strat obejmują wydatki w
kwocie 33.116,14 zł poniesione na realizację projektów, na które otrzymano dotacje oraz wydatki w
kwocie 5.069,16 zł na program „Lekcja z pomysłem”.
Koszty odpłatnej działalności statutowej, poz. B.II. Rachunku Zysków i Strat obejmują wydatki w
ramach organizowanego w poprzednim roku balu charytatywnego w kwocie 21.777,14 zł oraz
warsztatów dla Pomorskiej Akademii Działania w kwocie 960,00 zł.
Koszty ogólnego zarządu, poz. G. Rachunku Zysków i Strat obejmują wydatki administracyjne w
kwocie 4.266,01 zł, w tym usługi prowadzenia biura Fundacji w kwocie 3.724,50 zł.
Osiągnięta strata w kwocie 9.315,87 zł zostanie pokryta z zysków z lat poprzednich.
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