……………………………
(pieczęć jednostki)

BILANS
sporządzony na dzień 31.12.2016 r.

Pozycja

Wyszczególnienie

1

2

Kwota za rok
poprzedni
3

Kwota za rok
bieżący
4

AKTYWA
A.

AKTYWA TRWAŁE, w tym środki trwałe

5 000,00

5 000,00

I.

Inwestycje długoterminowe

B.

AKTYWA OBROTOWE

I.

Zapasy rzeczowe aktywów obrotowych

0,00

0,00

II.

Należności krótkoterminowe

2 332,90

87,00

Inwestycje krótkoterminowe

94 572,40

85 240,82

94 572,40

85 240,82

III.

1. Środki pieniężne
2. Inne inwestycje krótkoterminowe
IV.

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

5 000,00

5 000,00

96 905,30

88 155,33

0,00

0,00

0,00

2 827,51

101 905,30

AKTYWA RAZEM

93 155,33

PASYWA
A.

FUNDUSZ WŁASNY, w tym:

15 063,06

-21 941,51

I.

Fundusz podstawowy

6 151,47
30 607,54

6 151,47
-37 004,57

-21 695,95

8 911,59

86 842,24
17 000,00

115 096,84
7 000,00

II.

Wynik finansowy netto za rok obrotowy

III.

Wynik finansowy z lat ubiegłych

B.

ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA

I.

Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek

II.

Rezerwy na zobowiązania

III.

Inne zobowiązania

IV.

Rozliczenia międzyokresowe.

PASYWA RAZEM

0,00

0,00

6 832,90

33 077,16

63 009,34

75 019,68

101 905,30

93 155,33

Data sporządzenia: 31.03.2017r.

…………………………………………………….
(imię, nazwisko i podpis osoby której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych)

…………………………………………………….
(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką
kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

……………………………
Nazwa jednostki
Adres

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
za okres 01.01.2016 - 31.12.2016
Rachunek zysków i strat na podstawie załącznika nr 4 ustawy o rachunkowości dla organizacji nieprowadzących
działalności gospodarczej
Pozycja

Wyszczególnienie

1

2

Kwota za rok

Kwota za rok

poprzedni

bieżący

3

4

Przychody podstawowej działalności operacyjnej i zrównane z nimi, w tym
A.

zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie –

195 458,20

205 713,96

wartość ujemna)
I.

Przychody z działalności pożytku publicznego i zrównane z nimi:

195 458,20

205 713,96

1.

Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

139 462,20

122 735,96

55 996,00

82 978,00

2.

Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego, w tym zmiana stanu
produktów (zwiększenie-wartość (+), zmniejszenie-wartość (-))

B.

Koszty podstawowej działalności operacyjnej

163 459,59

242 935,11

I.

Koszty działalności pożytku publicznego

163 459,59

242 935,11

1.

Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

97 939,75

126 089,36

a)

Amortyzacja

0,00

0,00
15 660,73

b)

Zużycie materiałów i energii

12 827,78

c)

Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia

52 495,90

49 397,62

d)

Pozostałe koszty

32 616,07

61 031,01

2.

Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego

65 519,84

116 845,75

0,00

0,00

a)

Amortyzacja

b)

Zużycie materiałów i energii

10 247,08

16 387,37

c)

Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia

22 012,90

42 332,11

d)

Pozostałe koszty

33 259,86

58 126,27

C.

Pozostałe przychody i zyski, w tym aktualizacja wartości aktywów

64 346,55

15 128,12

D.

Pozostałe koszty i straty, w tym aktualizacja wartości aktywów

65 737,62

14 911,54

E.

Wynik finansowy netto ogółem

30 607,54

-37 004,57

I.

Nadwyżka przychodów nad kosztami (wartość dodatnia)

30 607,54

0,00

II.

Nadwyżka kosztów nad przychodami (wartość ujemna)

0,00

-37 004,57

Data sporządzenia: 31.03.2017 r.

…………………………………………………….
(imię, nazwisko i podpis osoby której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych)

…………………………………………………….
(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką
kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

INFORMACJA DODATKOWA ZA ROK 2016
Nazwa i siedziba jednostki:

I.

FUNDACJA OIKONOMOS
15-420 Białystok ul. Św. Mikołaja 5
II. Podstawowy przedmiot działalności jednostki /zgodnie ze statutem/:
− ochrona wielokulturowego dziedzictwa Rzeczpospolitej Polskiej i Europy, tolerancji narodowościowej
i religijnej
− wspieranie oświaty, edukacji, badań naukowych i innych działań w zakresie budowy społeczeństwa
otwartego, wielokulturowego dziedzictwa Rzeczpospolitej Polskiej i Europy, tolerancji
narodowościowej i religijnej, adaptacji społecznej osób niepełnosprawnych, ochrony środowiska i
opieki społecznej
− wspieranie finansowe i materialne remontów i renowacji obiektów zabytkowych, sakralnych służących
celom oświaty i edukacji, nauki, kultury, pomocy społecznej i charytatywnym
− wspieranie finansowe i materialne wydawnictw oświatowych, edukacyjnych i naukowych, rozgłośni
radiowych i telewizyjnych i innych mediów elektronicznych w realizacji zadań z zakresu budowy
społeczeństwa otwartego, wielokulturowego dziedzictwa Rzeczpospolitej Polskiej i Europy, tolerancji
narodowościowej i religijnej, adaptacji społecznej osób niepełnosprawnych, ochrony środowiska i
opieki społecznej
− wspieranie kształcenia osób niepełnosprawnych, ubogich, z mniejszości narodowych i religijnych
− pomoc w aktywizacji zawodowej pozostających bez pracy
− wspieranie współpracy międzynarodowej w zakresie celów określonych powyżej

III. Numer i organ prowadzący rejestr:
Krajowy Rejestr Sądowy – Rejestr Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych,
Fundacji i Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej – KRS 0000179149
Podmiot posiadający status organizacji pożytku publicznego. Podmiot nie wpisany do rejestru
przedsiębiorców.
IV.
V.

Czas trwania działalności jednostki:
Nieograniczony

Okres objęty sprawozdaniem finansowym:
Roczne sprawozdanie finansowe zostało sporządzone za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

VI. Roczne sprawozdanie sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności przez organizację, co
najmniej 12 miesięcy i dłużej.
Nie są nam znane okoliczności, które wskazywałyby na istnienie poważnych zagrożeń dla kontynuowania
przez organizację działalności.
VII. Objaśnienia zastosowanych zasad rachunkowości:
W roku obrotowym 2016 stosowano zasady rachunkowości wynikające z ustawy z dnia 29 września 1994 r.
o rachunkowości z tym, że:
- rachunek zysków i strat sporządzany jest w wariancie porównawczym;
- bilans i rachunek zysków strat zostały sporządzone wg zasad rachunkowości przewidzianych dla jednostek
mikro zgodnie z załącznikiem nr 4 do ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości;
- należności wycenione zostały w kwocie wymaganej zapłaty;
- inwestycje krótkoterminowe, krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, fundusze oraz rozliczenia
międzyokresowe przychodów wyceniono w wartości nominalnej;
- zobowiązania wycenione zostały w kwocie wymagającej zapłaty.
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VIII.

Uzupełniające dane o aktywach i pasywach:

1. AKTYWA
A) Długoterminowe aktywa finansowe
(udziały w Akademia Supraska Sp. z o.o.)
B) Należności krótkoterminowe od odbiorców
C) Inwestycje krótkoterminowe
− środki pieniężne w kasie
− środki pieniężne w banku Pekao SA
− lokata krótkoterminowa w Pekao SA
D) Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

5 000,00 zł
87,00 zł
85 240,82 zł
1 241,48 zł
38 768,08 zł
45 231,26 zł
2 827,51 zł

2. PASYWA
A) Fundusze własne
− fundusz statutowy
− nadwyżka kosztów nad przychodami z roku 2005
− nadwyżka przychodów nad kosztami z roku 2006
− nadwyżka przychodów nad kosztami z roku 2007
− nadwyżka przychodów nad kosztami z roku 2008
− nadwyżka przychodów nad kosztami z roku 2010
− nadwyżka przychodów nad kosztami z roku 2011
− nadwyżka kosztów nad przychodami z roku 2014
− nadwyżka przychodów nad kosztami z roku 2015
− nadwyżka kosztów nad przychodami z roku 2016
B) Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
− z tytułu dostaw i usług
− z tytułu pożyczki
− z tytułu składek ZUS i podatku PIT-4
− wobec pracowników z tytułu zapłaty zobowiązań fundacji
− rozliczenia międzyokresowe przychodów (1% podatku)

- 21 941,51 zł
6 151,47 zł
- 3 798,26 zł
994,42 zł
10 167,04 zł
3 529,42 zł
25,77 zł
466,66 zł
- 33 081,00 zł
30 607,54 zł
- 37 004,57 zł
115 096,84 zł
11 475,82 zł
7 000,00 zł
1 551,28 zł
20 050,06 zł
75 019,68 zł
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IX.

Struktura przychodów:

L.p. Źródła przychodów
1.

Kwota w zł

Działalność odpłatna pożytku publicznego

82 978,00

37,57

67 330,00

30,49

30 004,96

13,59

16 800,00

7,61

51 000,00

23,09

9 000,00

4,08

39 231,00
31 631,00

17,76
14,32

- w tym Akademia Supraska

29 431,00

13,33

b) darowizny od osób prawnych

7 600,00

3,44

7 600,00

3,44

17 628,12

7,99

17 568,46

7,96

220 842,08

100,00

- w tym Akademia Supraska

2.

1% podatku dochodowego od osób fizycznych*
- w tym Akademia Supraska

3.

Ze źródeł publicznych (dotacje) ogółem
- w tym Akademia Supraska

4.

Ze źródeł prywatnych ogółem
a) darowizny od osób fizycznych

- w tym Akademia Supraska

5.

%

Inne źródła
- w tym Akademia Supraska

Razem przychody:

* Na działalność statutową w 2016r. została wykorzystana kwota 27 271,44 zł z 2014r. i kwota 2 733,52 zł z
2015r. W 2016 roku z tytułu 1% podatku wpłynęła kwota 42 015,30 zł i została przeznaczona działalność
statutową w latach następnych.

X.

Struktura kosztów:

L.p.

Rodzaj kosztów

1.

Koszty nieodpłatnej działalność pożytku publicznego

Kwota w zł

- w tym Akademia Supraska

%

126 089,36

48,90

61 470,82

23,84

116 845,75

45,32

2.

Koszty odpłatnej działalność pożytku publicznego
- w tym Akademia Supraska

100 954,63

39,15

3.

Koszty pozostałe

14 911,54

5,78

14 911,54

5,78

257 846,65

100,00

- w tym Akademia Supraska

Razem koszty:

XI. Stan na początek roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy funduszy:
Wyszczególnienie funduszy
1. Fundusz statutowy
2. Nadwyżka przychodów nad kosztami z lat ubiegłych
3. Nadwyżka kosztów nad przychodami z lat ubiegłych
4. Nadwyżka kosztów nad przychodami
5. Nadwyżka przychodów nad kosztami
RAZEM:

Stan na początek roku Stan na koniec roku
6 151,47
6 151,47
0,00
8 911,59
-21 695,95
0,00
0,00
-37 004,57
30 607,54
0,00
15 063,06
- 21 941,51
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XII. Fundacja nie udzieliła gwarancji, poręczeń i nie posiada innych zobowiązań związanych z działalnością
statutową.
XIII. Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób
prawnych od wyniku finansowego brutto.
Wyszczególnienie
1. Przychody z rachunku zysków i strat
2. Przychody otrzymane w 2016r. a przeznaczone na pokrycie kosztów lat następnych
3. Przychody z lat poprzednich wykorzystane na pokrycie kosztów roku bieżącego
4. Przychody podatkowe
5. Koszty z rachunku zysków i strat
6. Koszty NSKUP pokryte przychodami zwolnionymi z lat ubiegłych
7. Koszty podatkowe
8. Dochód podatkowy
9. Dochód podlegający zwolnieniu
10. Dochód do opodatkowania

Kwota zł
220 842,08
42 015,30
(-)30 004,96
232 852,42
257 846,65
(-)24 994,23
232 852,42
0,00
0,00
0,00

Dochód podatkowy podlega zwolnieniu na podstawie art. 17 ust.1 pkt.6c ustawy o podatku dochodowym od
osób prawnych z dnia 15.02.1992 r. (Dz.U. z 2000r. Nr 54, poz.654 późn. zmianami).

XV. Jednostka zatrudniała na podstawie stosunku pracy 2 osoby tj. średniomiesięcznie 2,00 etaty. Na
podstawie umów cywilnoprawnych zatrudnionych było 20 osób.

XVI. Łączna kwota wypłaconych w okresie sprawozdawczym wynagrodzeń wyniosła 82 127,67 zł, w tym z
tytułu umów o pracę 46 091,67 zł (wynagrodzenia zasadnicze: 44 091,67 zł, premie: 2 000,00 zł), a z tytułu
umów cywilnoprawnych 36 036 zł. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych w związku z prowadzoną
odpłatną działalnością pożytku publicznego wyniosła 38 983,96 zł. Wysokość przeciętnego miesięcznego
wynagrodzenia wypłaconego członkom organu zarządzającego wyniosła 125,00 zł, a wypłacona
pracownikom oraz osobom świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej wyniosła 2 878,00 zł.
Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego członkom organu zarządzającego
wyniosła 1 500,00 zł, a wypłaconego pracownikom oraz osobom świadczącym usługi na podstawie umowy
cywilnoprawnej wyniosła 2 800,00 zł.
Białystok dnia 2017.03.31

...................................................
(imię i nazwisko oraz podpis osoby,
której powierzono prowadzenie
ksiąg rachunkowych)

....................................................
(Zarząd jednostki)
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