WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
za okres 01.01.2016 - 31.12.2016

1. Nazwa, siedziba i adres organizacji
Fundacja Centrum Europy Lokalnej
Ul. Ks. P. Ściegiennego 35 b
25-380 Kielce
2. Informacje o posiadanych jednostkach organizacyjnych (zarówno sporządzających
samodzielne sprawozdania finansowe, jak też nie sporządzających takich sprawozdań)
Fundacja nie posiada żadnych jednostek organizacyjnych
3. Podstawowy przedmiot działalności wg PKD
9499Z
Działalność
niesklasyfikowana

pozostałych

organizacji

członkowskich,

gdzie

indziej

4. Informacja nt. daty oraz miejsca sporządzenia i podpisania aktu notarialnego
Kielce 25.05.2010 r.
5. Wskazanie właściwego sądu prowadzącego rejestr lub innego organu prowadzącego rejestr,
data wpisu, numer w ewidencji oraz statystyczny numer identyfikacyjny w systemie REGON
Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy KRS
Data rejestracji: 10.06.2010 r.
Data dokonania wpisu: 04.08.2010 r.
Nr KRS: 0000358259
REGON: 260401252
NIP: 959-18-97-178

6. Dane dotyczące członków zarządu (imię i nazwisko oraz funkcja)
Agnieszka Kmiecik – Prezes Zarządu
Malwina Skrzyniarz-Pióro – Wiceprezes Zarządu

Fundacja Centrum Europy Lokalnej,
ul. Ks. P. Ściegiennego 35 b, 25-380 Kielce
KRS: 0000358259 REGON: 260401252 NIP: 959-18-97-178

7. Określenie celów statutowych organizacji


Aktywizacja i wspieranie liderów regionalnych i lokalnych w zakresie podejmowanych
przez nich działań na rzecz lokalnych społeczności.



Popularyzacja idei ekonomii społecznej, innowacyjności oraz przedsiębiorczości.



Inicjowanie i wspieranie nowatorskich rozwiązań w zakresie aktywności społecznej
i obywatelskiej.



Propagowanie wykorzystania nowoczesnych rozwiązań i technologii w ogólnie
pojętym poradnictwie obywatelskim oraz funkcjonowaniu NGO.



Rozwijanie i umacnianie postaw nastawionych na aktywne współdziałanie w rozwoju
społeczeństwa obywatelskiego.



Popularyzacja zakładania i działalności organizacji trzeciego sektora (formalnych
i nieformalnych), zwłaszcza w regionach o małej aktywności społecznej.



Działalność na rzecz organizacji pozarządowych, w tym poradnictwo prawne,
finansowe, marketingowe oraz wsparcie bezpośrednie w realizacji ich celów
statutowych.



Wspieranie rozwoju regionalnego (ze szczególnym uwzględnieniem województwa
świętokrzyskiego).

8. Wskazanie okresu trwania działalności organizacji, jeżeli jest on ograniczony w statucie
Czas trwania jednostki jest nieograniczony
9. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym
Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone za okres od 01.01.2016 - 31.12.2016.
10. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład organizacji
wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielnie sprawozdania
finansowe.
Fundacja nie sporządza łącznego sprawozdania.
11. Wskazanie czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania
działalności przez organizację w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją
okoliczności wskazujące na poważne zagrożenia dla kontynuowania przez nią działalności.
Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności
statutowej. Nie ma żadnych przesłanek ani okoliczności wskazujących na zagrożenie
kontynuowania działalności statutowej.

Fundacja Centrum Europy Lokalnej,
ul. Ks. P. Ściegiennego 35 b, 25-380 Kielce
KRS: 0000358259 REGON: 260401252 NIP: 959-18-97-178

12. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów
i pasywów (także amortyzacji), pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia
sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawiła jednostce prawo wyboru.
1. W jednostce stosuje się następujące wyceny aktywów i pasywów:
a) Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne – według ceny nabycia,
pomniejszonej o odpisy umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości,
b) Udziały w innych jednostkach oraz inwestycje długoterminowe – według ceny nabycia,
pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości,
c) Inwestycje krótkoterminowe – według ceny nabycia (wartości) rynkowej, zależnie od
tego, która z nich jest niższa,
d) Rzeczowe składniki aktywów obrotowych – według ceny nabycia,
e) Należności i udzielone pożyczki – w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem
ostrożności,
f) Zobowiązania – w kwocie wymagającej zapłaty,
g) Rezerwy – w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości,
h) Kapitały (fundusze) własne oraz pozostałe aktywa i pasywa – w wartości nominalnej
2. Odpisy amortyzacyjne (umorzeniowe) od środków trwałych oraz wartości niematerialnych
i prawnych ustala się zgodnie z wytycznymi w sprawie amortyzacji zawartych w ustawie
o podatku dochodowym od osób prawnych (Art. 16 a-m),
3. Jednostka umarza środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne metodą liniową.
Indywidualne stawki amortyzacyjne dla używanych lub ulepszonych środków trwałych, po
raz pierwszy wprowadzonych do ewidencji, z tym że okres nie może być krótszy niż:
a) dla środków trwałych zaliczanych do grupy 3-6 i 8 klasyfikacji rodzajowej:
- 24 miesiące – gdy ich wartość początkowa nie przekracza 25 000 zł
- 36 miesięcy – gdy ich wartość początkowa jest wyższa od 25 000 zł i nie
przekracza 50 000 zł,
- 60 miesięcy – w pozostałych przypadkach;
b) dla środków transportu, w tym samochodów osobowych – 30 miesięcy;
c) dla budynków i budowli – 10 lat
4. Przedmioty o niskiej jednostkowej wartości początkowej do 3 500 zł odpisywane są
w koszty w dniu przyjęcia do używania i księgowane na koncie pozabilansowym 092
„Środki trwałe o niskiej wartości”
5. Odpisy umorzeniowe nalicza się i księguje raz w roku na dzień 31 grudnia.
6. Wynik finansowy ustala się według zasad określonych w załączniku 2 do rozporządzenia
ministra finansów z dnia 15 listopada 2010 r.
7. Jednostka oblicza wynik finansowy według wariantu porównawczego i prowadzi w tym
celu ewidencję kosztów według układu rodzajowego (zespół 4) i według realizacji celów
statutowych i działalności gospodarczej (zespół 5).
W celu wyodrębnienia kont na potrzeby działalności gospodarczej stosuje się w pierwszym
poziomie analityki liczbę „20”.
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KRS: 0000358259 REGON: 260401252 NIP: 959-18-97-178

