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FUNDACJA WSPIERANIA KULTURY „NOC POETÓW”

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
1. Nazwa i siedziba jednostki:
FUNDACJA WSPIERANIA KULTURY
„NOC POETÓW”
UL. CHOSZCZEŃSKA 49/1
73-210 RECZ
NIP:5941603058
REGON:362277563
Przedmiot działalności wg PKD:
9499Z – Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej
niesklasyfikowana

Zarząd Fundacji:
a) Sławomir Anatol Kokorzycki- Prezes Zarządu,
b) Leszek Bogusław Dembek- Członek Zarządu,
c) Piotr Pawłowski- Członek Zarządu.

Komisja Rewizyjna:
a) Anna Marta Żabicka
b) Zbigniew Kazimierz Jahnz
c) Grzegorz Zygmunt Haciski

Celami Fundacji są:
- upowszechnianie kultury chrześcijańskiej w szerokim zakresie,
- upowszechnianie poezji i innych form artystycznych,
- propagowanie wykorzystania nowoczesnych technologii w ogólnie pojętej kulturze,
- jednoczenie ludzi posiadających pasję twórczą, profesjonalistów i nieprofesjonalistów,
- popularyzacja poezji poprzez edukację i rozpowszechnianie,
- propagowanie idei poezji, jako uniwersalnego języka,
- propagowanie poezji jako środka terapeutycznego,
- propagowanie i kultywowanie kultury, historii i tradycji chrześcijańskiej,
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- wspieranie artystów i szeroko pojętej działalności artystycznej w kraju i za granicą,
-

reprezentowanie

artystów

przed

instytucjami,

zrzeszeniami,

związkami,

stowarzyszeniami, osobami prawnymi, organizacjami, organami, przedsiębiorstwami i
wydawcami,
- propagowanie działań artystycznych poprzez organizowanie spotkań, konferencji,
przeglądów, szkoleń, warsztatów, konkursów poetyckich,
- działalność oświatowo – kulturalna, szczególnie w zakresie wspierania, promocji i
pomocy w rozwoju kariery dzieci i młodzieży, a także dorosłych twórców kultury,
- rozwijanie i umacnianie chrześcijańskich postaw kulturowych nastawionych na aktywne
współdziałanie w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego,
- działalność na rzecz organizacji, których celami statutowymi jest: kultura, edukacja,
oświata, wychowanie, kultura fizyczna i sport, ochrona środowiska, dobroczynność,
ochrona zdrowia i pomoc społeczna, rehabilitacja zawodowa i społeczna,
- działalność edytorska i wydawnicza.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

- organizowanie Korytowskiej Nocy Poetów,
- organizowanie konferencji, spotkań, festiwali, seminariów, warsztatów, szkoleń, kursów
i konkursów,
- wprowadzanie nowych technologii IT jako narzędzi promocji szeroko rozumianej
kultury, wymiany doświadczeń i informacji, poradnictwa merytorycznego,
- działalność edytorską, wydawniczą i badawczą,
- współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi w
zakresie wymienionym w celach działania Fundacji,
- wywieranie wpływu na działalność instytucji organizujących życie kulturalne,
- nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów ze stowarzyszeniami i organizacjami o
podobnych celach działających w Rzeczpospolitej Polskiej i poza jej granicami,
- ustanawianie wyróżnień i odznak honorowych i nadawanie ich osobom fizycznym,
osobom prawnym i instytucjom zasłużonym dla celów Fundacji,
- pozyskiwanie środków na wyżej wymienione cele,
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- wspieranie twórców poprzez fundowanie stypendiów, zapomóg i innego rodzaju
pomocy finansowej i materialnej,
- działalność charytatywną,
- inne działania związane z wyżej wymienionymi.

2. Organ rejestrowy:
Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Rejestr Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz
Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej.
Nr wpisu 0000571674

3. Okres objęty sprawozdaniem:
Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016.

4. Fundacja nie posiada wewnętrznych jednostek organizacyjnych sporządzających
samodzielnie sprawozdanie finansowe i nie wykazuje sprawozdań łącznych.

5. Sprawozdanie sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności przez Fundację
przez co najmniej 12 miesięcy i dłużej.
Nie są nam znane okoliczności, które wskazywałyby na istnienie poważnych zagrożeń
dla kontynuowania przez Fundację działalności.

Omówienie przyjętych zasad rachunkowości:

Sprawozdanie finansowe przygotowane zostało w oparciu o zasady rachunkowości i
praktykę zawodową stosowane przez jednostki działające w Polsce, zgodnie z przepisami
Ustawy o Rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku.
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Aktywa i pasywa Fundacji wycenia się zgodnie z art.28 ustawy o rachunkowości:

1. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne amortyzowane są metodą liniową.
Stosuje się stawki amortyzacji przewidziane w wykazie stawek amortyzacyjnych
stanowiących załącznik do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
Rozpoczęcie dokonywania odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych oraz wartości
niematerialnych i prawnych następuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po
miesiącu przyjęcia tych środków i wartości do używania.
W przypadku środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych o wartości
poniżej 3.500 zł są one amortyzowane jednorazowo i ujmowane w koszty w miesiącu
przyjęcia danego środka trwałego do użytkowania.
2. Stany i rozchody materiałów i towarów wycenia się według cen zakupu.
3. Dla wyceny pozycji bilansu wyrażonych w walutach obcych przyjęto kurs średni
Narodowego Banku Polskiego z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień
zdarzenia gospodarczego.
W przypadku sprawozdania finansowego sporządzanego na ostatni dzień danego roku
obrotowego pozycje bilansu wyrażone w walutach obcych przelicza się według średniego
kursu Narodowego Banku Polskiego z ostatniego dnia roboczego danego roku.
4. Należności i zobowiązania są wyceniane według kwot wymagających zapłaty, tj. z
uwzględnieniem odpisów aktualizujących oraz zarachowanych na dzień bilansowy
odsetek.
5. Koszty działalności ewidencjonuje się w zespole kosztów według miejsc ich
powstawania oraz sporządza się rachunek zysków i strat w wersji dla jednostek mikro
zgodnie z załącznikiem nr 4 Ustawy o Rachunkowości.
6. W ciągu roku obrotowego nie dokonano zmiany metody księgowości i wyceny oraz nie
dokonano zmiany w sposobie sporządzania sprawozdania finansowego.

Sporządzono dnia 27.01.2017

………………………………………
(podpis osoby sporządzającej)

………………………………………
(podpis kierownika jednostki)
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FUNDACJA WSPIERANIA KULTURY
„NOC POETÓW”
UL. CHOSZCZEŃSKA 49/1
73-210 RECZ
BILANS sporządzony na dzień 31.12.2016
Wiersz

AKTYWA

1

2

Stan na koniec
roku poprzedniego

roku bieżącego

0,00

0,00

Wartości niematerialne i prawne

0,00

0,00

II

Rzeczowe aktywa trwałe, w tym środki trwałe

0,00

0,00

III

Należności długoterminowe

0,00

0,00

IV

Inwestycje długoterminowe

0,00

0,00

A

Aktywa trwałe

I

V

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

B

Aktywa obrotowe

I

Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych

0,00

0,00

6 406,28

18 386,83

0,00

0,00

II

Należności krótkoterminowe

0,00

0,00

III

Inwestycje krótkoterminowe

6 406,28

18 386,83

1.

Środki pieniężne

6 406,28

18 386,83

2.

Inne inwestycje krótkoterminowe

0,00

0,00

IV

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

0,00

0,00

6 406,28

18 386,83

Aktywa razem
Wiersz

PASYWA

1

2

A

Kapitał (fundusz) własny, w tym:

Stan na koniec
roku poprzedniego

roku bieżącego

6 406,28

14 196,83

I

Kapitał (fundusz) podstawowy

500,00

500,00

II

Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny

0,00

0,00

III

Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość
ujemna)

0,00

0,00

IV

Wynik finansowy netto za rok obrotowy

5 906,28

7 790,55

V

Wynik finansowy z lat ubiegłych

0,00

5 906,28

B

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

0,00

4 190,00

I

Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek

0,00

0,00

II

Rezerwy na zobowiązania

0,00

0,00

III

Inne zobowiązania

0,00

190,00

IV

Rozliczenia międzyokresowe
Pasywa razem

0,00

4 000,00

6 406,28

18 386,83

Sporządzono dnia 27.01.2017

………………………………………
(podpis osoby sporządzającej)

………………………………………
(podpis kierownika jednostki)
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FUNDACJA WSPIERANIA KULTURY
„NOC POETÓW”
UL. CHOSZCZEŃSKA 49/1
73-210 RECZ
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
sporządzony za okres 01.01.2016-31.12.2016
(Rachunek zysków i strat na podstawie zał. nr 4 ustawy o rachunkowości dla organizacji nieprowadzących działalności gosp.)

Pozycja

Wyszczególnienie

Kwota za rok poprzedni

Kwota za rok bieżący

1

2

3

4

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:

7 677,71

52 348,77

7 677,71

52 348,77

1.

Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

7 577,71

42 801,04

2.

Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego, w
tym zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia,
zmniejszenie – wartość ujemna)

100,00

9 547,73

B.

Koszty podstawowej działalności operacyjnej

1 672,00

44 564,97

1.

Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

1 572,00

33 563,24

a)

Amortyzacja

0,00

0,00

b)

Zużycie materiałów i energii

0,00

11 357,92

c)

Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne
świadczenia

0,00

949,44

d)

Pozostałe koszty

1 572,00

21 255,88

2.

Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego

100,00

11 001,73

a)

Amortyzacja

0,00

0,00

b)

Zużycie materiałów i energii

0,00

3 760,00

c)

Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne
świadczenia

0,00

0,00

d)

Pozostałe koszty

100,00

7 241,73

0,57

6,75

0,00

0,00

A.

I.

C.
D.

Pozostałe przychody i zyski, w tym aktualizacja wartości
aktywów
Pozostałe koszty i straty, w tym aktualizacja wartości
aktywów

E.

Wynik finansowy netto ogółem

6 006,28

7 790,55

I.

Nadwyżka przychodów nad kosztami (wartość dodatnia)

5 906,28

7 790,55

II.

Nadwyżka kosztów nad przychodami (wartość ujemna)

0,00

0,00

Sporządzono dnia 27.01.2017

………………………………………
(podpis osoby sporządzającej)

………………………………………
(podpis kierownika jednostki)
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INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
ZA OKRES 01.01.2016-31.12.2016

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 występują.

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 występują.

3) informacja o udziałach (akcjach) własnych:
Nie występują.

4) uzupełniające dane o aktywach i pasywach:

Na dzień 31.12.2016 Fundacja Wspierania Kultury „Noc Poetów” nie posiadała środków
trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Na dzień 31.12.2016 Fundacja Wspierania Kultury „Noc Poetów” posiadała
zobowiązanie z tytułu świadczenia usług w kwocie 190,00 zł.

Fundacja Wspierania Kultury „Noc Poetów” posiada konto bankowe w Gospodarczym
Banku Spółdzielczym w Choszcznie o numerze 90 8359 005 0040 8721 2004 0001.
Saldo konta bankowego na dzień 31.12.2016 wynosiło 18 386,83 zł.
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5) informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem źródeł:

Przychody z działalności statutowej
Składki brutto określone statutem

52 348,77
0,00

Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej
Darowizny
Dotacje

42 801,04
35 301,04
7 500,00

Przychody z działalności statutowej odpłatnej
Przychody ze sprzedaży książek
Zwrot kosztów

9 547,73
2 306,00
7 241,73

6) informacje o strukturze kosztów:

Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej
Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej
Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych
Koszty administracyjne:
- zużycie materiałów i energii
- usługi obce
- podatki i opłaty
- wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne
świadczenia
- amortyzacja
- pozostałe koszty

30 899,31
11 001,73
0,00
2 663,93
180,35
2 483,58
0,00
0,00
0,00
0,00

7) inne informacje o istotnym wpływie na sytuację finansową organizacji:
Nie występują.

Sporządzono dnia 27.01.2017

…………………………………………………
(podpis osoby sporządzającej)

……………………………………………….
(podpis kierownika jednostki)
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