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INFORMACJE OGÓLNE

do sprawozdania finansowego 
Fundacji ABIEL 

za okres 01.01 - 31.12.2016 rok

1. Dane informacyjne o jednostce 
1.1. Nazwa i adres siedziby 

Fundacja ABIEL
42 - 600 Tarnowskie Góry
ul. Gliwicka 1

1.2. Rejestracja w KRS

Fundacja ABIEL w Zbrosławicach została zarejestrowane w Krajowym Rejestrze 
Sądowym - Rejestr Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, 
Fundacji i Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej  pod numerem 0000509521   
dnia 14.05.2014 r. 
Z dniem 12. 04.2016 r. Fundacja została wpisana do Rejestru Przedsiębiorców.

2.         Czas trwania działalności jednostki
Czas trwania działalności statutowej Fundacji jest  nie  ograniczony. 

3. Okres objęty sprawozdaniem:  

Sprawozdanie finansowe obejmuje okres sprawozdawczy 
od 01.01 – 31.12.2016 r.

4. Kontynuacja działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności 
statutowej przez Fundację  w dającej się przewidzieć przyszłości.
Nie są znane okoliczności, które wskazywały by na istnienie  zagrożeń dla 
kontynuowania działalności statutowej Fundacji.

5. Zasady rachunkowości

Sprawozdanie finansowe Fundacji sporządzone zostało zgodnie z załącznikiem nr 4 
do ustawy  z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. 2013 poz. 330 z 
późniejszymi zmianami) przewidzianym dla  jednostek mikro.

Fundacja przyjęła do stosowania następujące uproszczenia:

 Fundacja sporządza sprawozdanie w formie uproszczonej określonej 
przepisami  załącznika numer 4  do ustawy o rachunkowości  przewidzianym 
dla jednostek mikro.
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 Na mocy art. 7 ust. 2a ustawy o rachunkowości (Dz.U. 2013 poz. 330 z 
późniejszymi zmianami) zrezygnowano ze stosowania zasady ostrożności 
przy wycenie aktywów i pasywów.

 Jednostka nie tworzy rezerw na przyszłe świadczenia.

6.        Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

Wykazane w bilansie na koniec roku obrotowego aktywa i pasywa wyceniono 
następującymi metodami wyceny, wynikającymi z przyjętych zasad rachunkowości:

 Wartości niematerialne i prawne – brak wartości niematerialnych i 
prawnych,

Jednostka przyjęła, iż wartości niematerialne i prawne o wartości do 3 500,00 
zł. odpisuje się w koszty jednorazowo.

Składniki majątku o charakterze środków trwałych, wartości niematerialne i 
prawne i nieruchomości zaliczane do inwestycji wycenia się według faktur lub 
protokołów przekazania pomniejszane o dotychczasowe umorzenia oraz 
dokonane odpisy amortyzacyjne.

 Środki trwałe 

Środki trwałe wycenia się według faktur lub protokołów przekazania 
pomniejszane o dotychczasowe umorzenia oraz dokonane odpisy 
amortyzacyjne.
Jednostka przyjęła, że przedmioty o charakterze środków trwałych o 
przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż 1 rok i wartości 
początkowej równej lub niższej niż 1 500,00 zł. są zaliczane bezpośrednio w 
koszty  zużycia materiałów. 
Środki trwałe o wartości początkowej powyżej 1 500,00 zł do 3.500,00 zł. 
wprowadza się do ewidencji środków trwałych i  umarzane są jednorazowo w 
dacie przekazania ich do używania.
Środki trwałe o wartości początkowej wyższej niż 3.500,00 amortyzowane są 
metodą  liniową, przy czym stawki amortyzacyjne stosowane są  z załącznika 
do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych,

 Aktywa obrotowe 
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Rzeczowe składniki (zapasy) – Jednostka przyjmuje, iż rzeczowe składniki 
aktywów obrotowych wycenia się według cen zakupu. Wycena obejmuje 
składniki aktywów zaliczone w ciągu roku obrotowego bezpośrednio w koszty, 
a nie zużyte do dnia bilansowego. Wartości nie zużytych materiałów  ustala 
się metodą spisu z natury.

Należności i zobowiązania wyceniane są według kwot wymagalnych na dzień 
bilansowy.

Środki pieniężne Fundacji stanowią  środki pieniężne w kasie oraz na 
rachunku bankowym. Środki pieniężne wyceniane są  według wartości 
nominalnych,

 Fundusz własny  wyceniany jest według wartości nominalnej. Kapitał 
podstawowy wykazuje się w wysokości określonej w Statucie Fundacji  i 
wpisie w rejestrze sądowym. Do kapitałów własnych zalicza się również zysk 
bieżącego roku.

Sporządzono  dnia, 23.03.2017
Z a r z ą d:

Osoba sporządzająca

………………………
Danuta Ples
Biuro Rachunkowe INCOME

……………………… ………………………………
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 INFORMACJE  UZUPEŁNIAJĄCE
do Bilansu 



Sprawozdanie finansowe za 2016 r.

 Fundacja ABIEL w Tarnowskich Górach

7

Fundacji ABIEL w Tarnowskich Górach
za okres 01.01 – 31.12.2016 rok

 
1. Zobowiązania finansowe, warunkowe, w tym również udzielone przez Fundację 

gwarancje i poręczenia, także wekslowe – nie wystąpiły.

2. Zaliczki i kredyty udzielone członkom  organów administrujących,  
zarządzających i nadzorujących – jednostka nie udziela zaliczek i kredytów 
członkom organów administracyjnych, zarządzających i nadzorujących jak i nie 
zaciąga w ich imieniu gwarancji i poręczeń ani innych zobowiązań. 

3. Informacje o strukturze zrealizowanych kosztów

RODZAJ KOSZTÓW 2016 2015

Koszty działalności statutowej 
nieodpłatnej 37 169,64 1 971,64

Koszty związane z organizacją 
koncertów i zajęć świetlicowych 2 510,29

Promocja działań statutowych 824,89

Wyposażenie Galerii 1 006,96

Nadwyżka kosztów statutowych nad 
przychodami roku poprzedniego

771,56 790,02

Koszt dotacji – organizacja koncertu 3 000,00

Koszt dotacji – zajęcia artystyczne 5 000,00

Koszty administracyjne 24 055,94 1 181,62

Koszty działalności gospodarczej 10 078,29

Zakup produktów gastronomicznych 5 674,99

Utrzymanie lokalu 2 880,01

Pozostałe koszty operacyjne 1 523,29

Pozostałe koszty operacyjne 5 476,69

Wartość netto sprzedanego środka trwałego 5 476,69

Razem koszty 52 724,62 1 971,64

RODZAJ PRZYCHODÓW 2016 2015

Przychody działalności statutowej 41 138 13 1 200 00

4. Informacje o strukturze zrealizowanych przychodów
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5. Jednostka, w okresie  sprawozdawczym nie dokonała  zmian w metodzie wyceny w 
porównaniu do roku poprzedniego.

6. W roku obrotowym nie wystąpiły różnice wymagające doprowadzania do 
porównywalności.

7. Po dniu bilansowym nie wystąpiły żadne znaczne zdarzenia, nie ujęte w 
sprawozdaniu finansowym.

Sporządzono dnia  23.03.2017 r.
      

Osoba sporządzająca
: Z a r z ą d:

………………………
Danuta Ples
Biuro Rachunkowe INCOME

……………………… ………………………………


