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A. Aktywa trwałe, w Ęm środki trwale 0,00 0,00
B. Aklywa obrotorve, w tym: 84 473,31 167 528,23

- zapasy 0,00 0,00
- należności krótkoterminowe 43 009,00 8132.93

C, Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstarvowy 0,00 0.0c
D. Udziały (akcje) własne 0,00 0,0c

AktyWa iazem U:473t3t1 167,.528,23
PASV.W

A. Kapitał (fundusz) własny, w tym: -207 647,44 2171.24
- kapitał (fundusz) podstawowy 10 000,00 10 000.0c

B. Zobowiązania i rezetwy na zobowiązania, w tym: 292120,75 165 356.9€
- rczeIwy na zobowiązanla 0.00 0.0c
- zobowiązania z Ętułu kredytów i pożyczek 0,00 0,0c
pas'wa rażęm 84473,31 1671528.23
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S PRAW OZD ANIB FII{AI\S OWB
ZA RoK oBRoTowY 2018 OBEJMUJĄCE oKRES

od 01-01-2018 do 3I-12-2018

0000630s87

FU T{DACJA WSPOLNOTY GRUI\TOWBJ WSI
OLSZTYI\
z siedzibą w olsztynie,
ul. Khuna 20
NIP: 9492Ż09614 KRS:

l. Infonnacje ogolne:

1. Sprawozdanie finansowe dotyczy Fundacji Wspólnoty Gruntowej Wsi
olsztyn z siedzibą w olsztynie wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego
pocl numerem: 0000630587

2. Czas trwania działalności Fundacji jest nieograniczony.

3. Sprawozclanie finansowe obejmuje okres od 01.01.2018 do 3I.IŻ.2Or8

4. Sprawozdarrie sporządzone zostało na podstawie ksiąg rachunkowych
prtlrvadzonyclr w roku obrotowym 2018 zgodnie z dokumentacjąprzyjętych
zasad (polityką) rachunkowości ustaloną i wprowadzoną do stosowania
p o st anowi eni ami Uchwały Zar ządu Sp ółki wprowad zaj ąc ej :

- zasady ustalania roku obrotowego i okresów sprawozdawczych,
- zakładowe zasady wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku
finansowego,
- zasady prowadzenia ksiąg rachunkowycĘ w tym zakładowy plan kont'
- s5'stenl ochrony danych i ich zbiorów w sposób zgodny w szazególności z
postanowieniarni ustawy o rachunkowości. Za\<ładowe zasady oraz metody i
wzory wybrano na podstawie art. 45 ustawy o Rachunkowości dla jednostek
nl iliro.

5 . S prawo zdanie fi nans owe zostało sporządzone przy założeniu
kontynuowan ia działalności gospod arczej przezj ednostkę w daj ącej się
przew idziec przy szło ści. B rak okoli czności wskazuj ących na zagr oŻenie
kontynuowania przezj ednostkę działalności.



6. Wykazane w bilansie aktywa i pasywa wyceniono następującymi
metodami:

a) wartości materialne i prawne w cenach nabycia pomniejszonych o odpisy
amotlyzacyjne,

b) środki trwałe w cenach nabycia (koszcie wytworzenia) pomniejszonych o
odpisy amorĘzacyjne. W odniesieniu do środków trwałych, których cena
nabycia nie przekracza 10.000 zł dokonuje się jednorazowyclr IOO %
odpisów amoĘzacyjnych. Do amortyzacji podatkowej środkow trwałyclr
otazwartości niematerialnych i prawnych stosuje się metodę liniową oraz
stawki przewidziane w wykazie rocznych stawek amotlyzacyjnych,
stanowiącychzałącznik do Ustawy o podatku dochodowym od osob
prawnych (flzycznych).
Srodki trwałe o wartości przekraczającej 10.000 złumarzane są dla cęlów
bilansowych wg metody liniowej począwszy od miesiąca następnego po
miesiącu prryjęcia ich do używaniaw okresie odpowiadającyrn
szacowanemu okresowi ich ekonomicznej uzyteczności.
Srodki trwałe w budowie wycenia się wg poczynionych na nie nakładów.

c) materiĄ wycenia się w cenie zakupu. Wycena rozchodu materiałów
następuje wg zasady ,,pierwszę weszło _ pierwsze wyszło''

d) nalezności wykazuje się w kwocie wymagającej zapłaty z zachowaniem
ostrozności, tj. w pomniejszeniu o odpisy aktualizujące. Nalezności
wyrazone w walutach obcych wyceniane Są na dzięn bilansowy po kursie
średnim ustalonym dla danej waluty prZeZNBP na ten dzien,

e) środki pienięzne wykazuje się w war1ości nominalnej,
0 rozliczeniamiędryokresowe kosztów czynne dokonywane Są' jezeli

ko szty poni e s i on e doty czą pr zy szły ch okre sów sprawozd aw czy ch,
g) kapitały własne:

_ fundusz założycielski, w wysokości zgodnej ze statusem założycielskirl
fundacji
- wynik finansowy netto roku obrotowego w wysokości
ksiąg i wykazanej w rachunku'zysków.i strat,

wynikające1z

h) zobowiązaniawykazuje się w kwocie wymagającej zapłaty.

Częstochowa' dnia 29.03 .2019
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IN FO.RMACJE UZUPEŁNIAJĄCE Do BILANSU

a/ Kwota zobowiązań finanso\Yych ( w tym ztyttńu dfużnych instrumentów

l

fi nansowy ch, gwarancj i poręczeń lub zobowięań warunkowych
nieuwzględnionyclr w bilansie): nie dotyczy

b/ Charakter i forma wierzytelności zabezpieezonych rzeczowo: brak

'''' ltibowiązania:
- tlotyczące etrterytur: brak
- jednostek powiązanych: nie wystąpiły

2.
a/ Kr,vota zal\częk i kredytów udzielonych członkom organów administrujących,
zarząd'zającyclr i nadzorujących: nie dotyczy

b/ Zastosowane oprocentowanie, głównie warunki oraz w artośó spłaconych
kwot, odpisanych lub umorzonych: nie dotyczy

cl ZaciągLtięte w imieniu osób wymienionych w pkcie 2Itt.azobowiązania
tytułem grvarancji poręczeń: brak

aJ.
I nfbrlrr acj e o rrdziałach (akcjach) własnych:
al ptz.yczyna rrabycia udziałów (akcji) własnych dokonanego w roku
obrotowyru: uie dotyczy

b/ liczba i wartośc nominalna nabytych oraz zbytych w roku obrotowym
rrclzialow (alrcji), a w przypadku braku wartości nominalnej, ich wartość
księgolva, jak tez część kapitału podstawowego' które te udziały (akcje)
reprezentują: nie dotyczy

c/w przypadku nabycia lub zbycia odpłatnego, równowartość tych udziałów
(akcji): nie dotyczy



dlliczba i wartość nominalna lub w razie braku wartości nominalnej, wartość
księgowa wsrystkich udziałów (akcji) nabytych i zatrrymanych, jak równiez
część kapitału podstawowego' którą te udziaĘ (akcje) reprezenĘą: nie dotyczy

imię i nanvisko osoby
s p o r z qdz aj q cej s pr aw o z dani e
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Sprawozd anie Zarządu Fund acji zdziałalności
Fundacji WspólnoĘ Gruntowej Wsi olsztyn

w roku 2018r.

Spis treści
1. Informacje ogólne dotyczące roku 2018
2. Inwestycje roku 2018
3. Przewidywany rozwój
4. Aktualna i przewidywana sy.tuacja finansowa
5' Istotne czynniki ryzyka i zagtoŻenia
6. Informacje dodatkowe

1. Informacje ogólne dotyczące roku 2018

Rok 2018 był kolejnym rokiem dziaŁaniaFundacji Wspólnoty Gruntowej Wsi olsztyn.
Fundacja jest zarejestrowana w rejestrze fundacji prowadzonym ptzez Sąd Rejonowy wCzęstochowie, XVII Wydział Krajowego ne3esiru Sądowego pod .ru-...* KRS0000630587.

2. Inwestycje roku 2018 - przewidywane inwestycje w roku 2019

W roku 2018 Fundacja rozpoczęła rcalizację projektu Regionalnego Programu operacyjnegoWoj' Śląskiego pod iur*ą. ,,Ziiększe"ie a"trakcyj nościŻartku olsztyn poprzęZwykonanie
niezbędnych prac konserwatorskich i restauratórskich''. We wrześniu'zótsr. odbyła sięimpteza plenerowa współfinansowana przęz Śląski \Jrząd,Marszałkowski pt.: ,,Rajska Bramana Szlaku Orlich Gniazd,,- Juromania.
W roku 2019 fundacja zamierza kontynuować, realizację projektu konsęrwacji i odnowyZamku Olsztyn.

3. Planowany rozrvój

Głównym przedmiotem działantaFundacji Wspólnoty Gruntowej Wsi olsztyn jest dalszepropagowanie dziedzictwa kulturowego obszaru Wspólnoty Gruntowej Wsi olsztyn.

4. Aktualna i przewidywalna sytuacja finansowa. r

W roku 2018r. Fundacja zanotowałastratę.

5. Istotne czynniki ryzyka i zagrożenia

Na przestrzęni 2019r. Fundacja załoŻyła sobie zwięk szyÓ przychody ze sprzeduŻybilętów nazamek.
ZagroŻeniem w osiągnięciu zamierzonych przychodów moŻebyó odmowa wypłaty dotacji zestrony właściwych organów Państwa orazźmniejszenie wpływów ze sprzedńy uit.to*wstępu na zamek.



6. Informacje o podstawowych przychodach :

Dokładne informacje znaj ują się w załączonych do sprawo zdaniadokumentach.

7 : Wywiązywanie się z. zaciągnięĘch zobow iązait
W roku 2018 Fundacja nie miaławiększych zatońw płatniczych w zakręsie regulacjiswoich zobowiązaf..

8. Crynniki zewnętrzne wpŁywające na rozwój fundacji

- brak

Podpisy Zarządl Fundacj i :
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