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, od 02-08-2016 do 31-12-2A16

FUNDACJIA WSPOLNOTY GRT'NTOWEJ \ ilSI
OLSZTYN
z siedzibą  w olszĘ nie,
ul. Khuna 20

NIP: 94922096L4 KRS: 0000ó30587

I . Informacje ogólne:

1. Sprawozdanie finansowe doĘ cry Fundacji WspólnoĘ  Gruntowej Wsi

olsztyn z siedzibą w olszynie wpisanej do Krajowego Rejestru Są dowego

pod numerem: 00006305 87

Ż . Cz.asffwania dział alnoś ci Społ ki jest nieograniczony.

3. Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01.01.2016 do 3I .I2.Ż aL6

4. Sprawozdanie sp orzą dznne został o na podstawie ksią g rachunkolYyoh

prowadzonych w roku obrotowym Ż aL6 zgodnie z dokumentacją przyję tych

, zasad (polityką ) rachunkowoś ci ustaloną  i wprowadzoną do stosowania

postanowieniamiUchwaĘ ZarzĄ duSpóI { < iuprowadzają cej:

- zasady ustalania roku obrotowego i okresów sprawozdawczycho l

- zakł adowe r'asady wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku

finansowego,

- zasadypiowadzenia ksią g rachunkowych, w tym zakł adowy plan kont,

_ system ochrony danych i ich zbioróww sposób zgodny w szczególnoś ci z

postanowieniami ustawy o rachunkowoś ci. Zakł adowe zasady oraz metody i
wzory wybrano na podstawie art. 45 ustawy o Rachunkowoś ci dla jednostek

mikro.

5. Sprawozdanie finansowę  został o sporzą dzon e pw zał obniu
koqtynuowania dział alnoś ci gospodarc zej przez jednostkę  w daj ą cej się

ptz'ewifuieć  prą ,szł oś ci. B rak okolicanoś ci wskazuj ą cych na zagr oŻ erń e

' kontynuowania przsz jednosdcę  dział alnoś ci'
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6. Wykazarre w bilansie alctywa i pasywa wyceniono nastę pują cymi

metodami:

a) wartoś ci materialne i prawne w cenach nabycia pomniejszonych o odpisy
amoń ;yzacyjne'

b) ś rodki ffwał e w cenach nabycia (koszcie rryytworzenia) poryuejszonych o

odpisy amorlyzacyjne. W odniesieniu do ś rodków trwaĘ ch,'lr: tórych cena
nabycia nie przekracza 3.500 zł  dokonuje się  jednorazowych rcO %

odpisów amoĘ zacyjnych. Do amortyzacji podatkowej ś rodków trwĄ ch
oraz wartoś ci niematerialnych i prawnych stozuje się  metoĘ  liniową oraz
stawki przewidziane w wykazie roczrych stawek unartyz.acyjnych,
stanowią cych zał ą cnik do Ustawy o podatku dochodowym od osób
p,rawnych (fizycznycĘ .

Srodki trwał e o wartoś ciprzekracz"ają cej 3.500 zł 'gnarz.ane są dla celów
bilansowych wg metody liniowej począ wszy od miesią pa nastę pnego po
miesią cu przyję cia ich do uzywania w okresie odpowiadają cym
szacowanemu okresowi ich ekonomic mej vż :ytecanoś ci.

Ś rodki trwał e w budowie wycenia się  wg pocą ynionych na nie nakł adów.
c) materiaĘ  wycenia się  w cenie zakupu. 

'Wycena 
rozchodu materiał ów

nastę uje wg zrcń y,,pierwsze wesź o - piennsze wyszł o''
d) nalearoś ci wykazuje się  w kwocie wymagają cej zapł aĘ  zzachowaniem

ostrofuioś ci, t j. w pomniej szeniu o odpisy aktualizują ce. Nalemoś ci
wyra:Ż one w walutach obcych wyceniane są na dzień  bilansowy po kursie
ś rednim ustalonym dla danej waluty pIzezNBP naten dzień ,
ś rodki pienię ź he wykazuje się  w wartoś ci nominalnej ,

t oz| iczenia mię dzyokresowe kosztów czynne dokony'wane są  j  eż eli
kosztyponiesionedoĘ czą przyszĘ chokresówsprawozdawczych,

g) kapitał y wł asne:
_ fundusz zał oĘ cielski, w wysokoś ci zgodnej ze statusem zał oĘ cielskim
tundacji

- w./nik finansowy netto roku obrotowego w wysokoś ci wynikają cej z
ksią g i wykazanej w rachunku zysków i stra! - 

'

h) zobowię ania wykazuje się  w krvocie wymagają c ej zą pł aty.

Czę stochową  dnia

imię  i nazwislco osoby pieczę ć firmowa
spor z@aĘ  ą c ej spr aw o z darti e
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Fundacja Wspólnoty Gruntowej
wsi Olsztyn

42-256 Olsetyn, ut. Krinna eo
NtP 9492209814 tDS 366073938

KR$ 0000ę 30587
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INFoRMACJE UZUPEŁNIAJĄ CE Do BILANSU
.: .

1.

a/  Kwota zobo' wią rań  finansowych ( w tym z tytufu dfuarych insffrrmę ntów ,]

finansowycĘ  gwarancji porę czeń  lub zobowiryat warunkowych

nieuwz4lę dnionych w bilansie):  nie dotyczy

b/  Charakter i fornra wienytelnoś ci zabezpieczonych rzeczowo: brak

,:

c/  zobowią 7ania:

- dotyczą pe emeqltur:  brak

- jednostek powią 7anych: nie lvystą plł y

2.

a/  Kwota mkez.eki laedytów udzielonych cź onkom organów adminis; trują cycb'

zaruą dzają cychi nadzorują cych: nie dotyczy

b/  Zastosowane oprocentowanie, gł ównie warunki oraz wartoś ć  spł aconych

kwot, odpisanych lub umorzonych: nie dotyczy

cl Zacirynię tew imieniu osób wymienionych w pkcie 2| it.azobowiryarria

tytuł em gwarancji porę czeń :  brak

^ lJ.
Informacje o udział ach (akcjach) wł asnych:

al pruycryna nabyciaudział ów (akcji) wł asnyoh dokonanego v/  rolru

obrotowym: nie dotyczy

bl| iczbai wartoś ć  nominalna nabytych orazzbytych w roku obrotowym

udział ów (akcji), a w prą padktl bmlnl wartoś ci nominalnej, ich wartoś ć

księ gowa, jak tez c1eś ć  kapitał u podstawowego, które te udział y (akcje)

reprezentuj ą :  nie dotyczy'

c/w przypadku nabycia lub zbycia odpł atrego, równowartoś ó tych udział ów

latcjil:  * e dotyczy .',



d/  liczba i wartoś ó nominalna lub rv razie bralil wartoś ci nominalnej, wartoś ó
księ gowa wszystkich udział ów (akcjD nabytych i zatrą ymanych, .iat iovn* ez
czę ś ć  kapitał u podstawowego, któą te ude; iał y (akcje) reprezentują  nie dotyczry

inię  i nazwisko osoĘ l
sp ar z ą dz ą i ą c ej spr au, o z danie

pieczę ć ftrmowa

Fu ndacja WspÓlnoĘ  Gruntowei
wsi Olsztyn

42-256 olszł n, ul' K0hna 20
r\ ilP 9492209614 IDS 365073938

KRS 0000630587
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