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Fundacja Pelikan organizacja non profit, nie prowadząca działalności

Gospodarczej,

ReaIizuje tylko cele statutowe.

FUNDACJA PEL|KAN prezentuje sprawozdanie finansowe za rok obrotowy

rozpoczynający się 01-01-2017 i kończący się 31 .12.2017

W bieżącym roku obrotowym (okresie sprawozdawczym) w skład jednostki nie
wehodziły wewnętrzne jednostki organizacyjne zobowiązane do sporządzania
samodzielnego sprawozdania finansowego, jednostka nie była więc zobowiązana do
sporządzenia łącznego sprawozdania finansowego. .

Na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego nie są znane zdarzenia, które
mogłyby zagrażać kontynuow aniu przezjed nostkę działalności w okresie najbliższych
12 miesięcy w niezmienionym zakresie.

Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z wymogami Ustawy z dnia
29 września 1994 roku o rachunkowości z poż. zm. obowiązującymi jednostki.

Jednostka sporządza rachunek zysków i strat dla jednostek , o których mowa w art.

3 ust.2 ustawy z dnla 24 kwietnia 2003r, o działalności pozytku publicznego i o
wolontariacie

W sprawozdaniu finansowym Jednostka wykazuje zdazenia gospodarcze z§odnie z
ich treścią ekonomiczną.

Wynik finansowy jednostki za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte i

przypadające na jĄ rzecz prŻychody oraz zł,tiązane z tymi przychodami koszty
, , ,zgodnie zzasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej

wY9eny.
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Wańości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztów
wytworzenia dla kosztów prac rozwojowych, pomniejszonych o skumulowane odpisy
umorzeniowe orazo odpisy z tytułu tnłałej utraty wańości.

Zasady amońyzacji wańości niematerialnych i prawnych zgodnie z rozporządzeniem
Ministra Finansów - nie dotyczy.

środki trwałe są wycenianie w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia po aktualizaĄi
vvyceny składników majątku pomniejszonych o skumulowane umorzenie olaz
dokonane odpisy aktualizujące ich wańość.

Dla celów podatkowych przyjmowane były stawki amortyzacyjne wynikające z ustawy
z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych okreŚlającej
wysokość amortyzacji stanowiącej koszty uzyskania przychodów. W stosunku do
środków trwałych nabytych i wprowadzonych do ewidencji przed dniem 1 stycznia
2000 roku stosowane są stawki wynikające z rozpolządzenia Ministra Finansów z
dnia 17 stycznia 1997 roku w sprawie amońyzacji środków tnłałych oraz wartoŚci
niematerialnych i prawnych. Określają one wysokość amońyzacji stanowiącej koszty
uzyskania przychodu.

Składniki majątku o przewidywanym okresie użytkowania nie przekraczĄącym
jednego roku oraz wańości początkowej nie przekraczĄącej 3,5 tysiąca żotych są
jednorazowo odpisywane w ciężar kosztów w momencie przekazania do
użytkowania. - nie dotyczy.

Aktywa finansowe i zobowiązania finansowe zaliczane do instrumentów
flnansowych wycenia się (zgodnie z Rozpprządzeniem Ministra Finansów z dnia 12
grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu
ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych Dz. U. z2001 r. Nr 149,
poz. 1674) zpóż. zm.

Należności wycenia się w kwotach wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady
ostroznej vvyceny (po pomniejszeniu o odpisy aktualizujące).

Środki pieniężne w walucie obcej wycenia się na dzień bilansowy według ustawy

Środki pieniężne w walucie polskiej wykazuje się w wańości nominalnej.

Kapitały (fundusze} własne ujmuje się w księgach rachunkowych w wańości
nominalnej według ich rodzajów .

Zobowiązania ,szczególnie wobec budżetu zostały wycenione na dzień
bilansowy w kwocie wymagaiącej zapłaty
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DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚN|ENIA

1. tNFoRMAcJE ! oBJAŚNIENIA Do B|LANSU

1/ Szczegółowy zakres zmian wańości grup rodzajowych środków tłwałych, wańoŚci
niemateriainych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierający stan Ęch akĘwów
na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wańoŚci,
nabycia, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego ,
podobne pnedstawienie stanów i ffiułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umozenia.

2/ Wańość gru ntów użytkowanych wieczyście.

WYSZCZEGoLNlENlE

Stan na
początek

roku
obrotowegc

Zmiany w ciągu roku Stan na
koniec roku
obrotowegoałiększenia zmnleJszenla

Powierzchnia (m2)

Wańość

Gruntów takich w okresie sprawozdawczym jednostka nie posiada

3/ Wańość nie amońyzowanych lub nie umarząnych prz;ez jednostkę środków trwaĘch,
używanych na podstawie umów najmu, dzieńawy i innych umów, w tym z tytułu umów
leasingu.

Wańość

Stan na
początek

roku
obrotowego

Vniany w ciągu roku Stan na
koniec roku
obrotowegozwiększenia zmniejszenia

Grunty 0,0c 0,0c

Budynki, lokale i obiekty inzynieńi
ladowei iwodnei

0,0c

Urządzenia techniczne i maszyny 0,0c

środki transpońu 0,00 0,0c

lnne środki trwałe 0,00 0,0c

Nie posiada
4, Zobowiqzania wobec budżetu państwa lub jednostek samorzqdu terytorialnego z tytułu uzyskania

prawa własności budynków i budowli
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Wokresiesprawozdawczymniewystępowałyzobowiązaniawobecbudzetu
pa ństwa l u n ;eo n osie[ 

-śa 
m,o ząo u te rlto ri i l n egó z pov,tyższych tytułów,

5/ Dane o strukturze własności kapitału podstawowego oraz ticzbie i wańości nominalnej

,i, nś i ł:n o*, n y c h ai cj i, w ty m u p rzyw i I ej ow a n y c h :

6/Stannapoczątkurokuobrotowego,zwięks.zenia,i.wykorzystanieoraz,stanRońcowy
kapitałów / funduszy / zapasowycn i reLzńó:;ia, o ile jediostia nie sporządza zestawienia

,ńim w kapitale (funduszu) własnym,

W okresie sprawozdawczym ani w okresie poprzedzĄącym okres sPrawozdawczY Żndne

kapitały .up"ror" i rezenrowe nie występowały,

Procentowy udział
posiadanych przez

akcjonariusza
(udziałowca)akcji

(udziałó) w kapitale
akcyjnym

(udziałowym)spółki

Wańość
nominalna
akcji/udział

ów

ńzba akcji(udziałów) danego

Nazwa
akcjo nariu sz al udziałow ca uprzywilejo-

Wane

WYSZoZEGÓLNteNte

68 864,84

15 000,00
15 000,00

21 694,28

61745,96

@tutowy)

- darowizna
- z zysku (ustawowo)

- z zysku (ponad wymagane ustawowo)

- dopłaty
- inne

2!. Stan kapitału (funduszu) na koniec



7/ Propozycje,
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co do sposobu podziału zysku ( straĘ ) lub pokrycia straty za rok obrotowy

Wyszczególnienie Kwota

1. wvnik finansowv netto -4 218,03

2, Proponowany podział:
a Strata do pokrycia zprzychodow statutowych -7118,88

8/ Dane o stanie rezentl według celu ich uhrorzenia na początek roku obrotowego,
zw i ę ksze n i a c h, wyko rzy sta n i u, rozw i ąz a n i u i sta n i e ko ń c owy m.

Nie występują

LP WYSZCEGÓLNEN|E REZERWY sTAN
PocąTKoWY ałlĘKS4NlA zuNlEJSENlA STAN KOŃCOWY

1 2 3 4 5 6

1
Z ryTtŁU ODROCZONEGO PODATKL
]OCHODOWEGO

0,0(

2 !A ŚWADCZENIA EMERYrALNE l
)oDoBNE 0,0( 0,0c 0,0( 0,0(

- rlłloolerminovrła 0,0(
- krótkoterminowa 0,0(

3 ,ozosTAŁE 0,0c 0,0c 0, 0,0(
- dfuooterminowe 0,0(
_krótkoterminowe 0.0(

x RAZEM 0.0c 0.0c 0,0( 0.0(
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9/ Dane o odpisach aktualizujących wańość naleŻnoŚci, ze wskazaniem stanu na Początek
roku obrotowego, zwiększeńiich, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku

obrotowego.

10/ podział zobowiązań dlugoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym na dzień

b i I a n s owy, przew i dylnt a ny m u m ow ą o kre s i e s pł aĘ :

nie występują

Grupa należności

Stan na
początek roku
obrotowego

(Bo)

Zwiększenia
Wykorzystanie

odpisów

Uznanie
odpisów za

zbędne

stan na koniec
roku

obrotowego
(BĄ

1 2 3 4 5 6

)d dłużników postawionych w stan
kwidacii lub upadłości

0,0( 0,0(

)d dłużników w pzypadku oddalenia
vniosku o ąłoszenie upadłości

0,0( 0,0(

(westionowane pżez dluznikóv,l oraz
l których zapłatą dłużnik zalega

0,0( 0.0|

)tanowiące róWnowańość kwot
)odwvższaiacvch roszczenie

0,0( 0,0(

)zeterminowane lub
tiepzeterminowane o znacznym
itopniu prawdopodobieństwa
lieściągalności

0,0( 0,0(



11/ Wykaz

FUNDACJA PEL|KAN
NlP 7611557020 REGoN 147007583

istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów.

Tytuły

Stan na

początek roku
obrotowego

koniec roku
obrotowego

t. Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe
kosztów. w tvm:

0,0c 0,0(

Koszty remontów środków trwałych, wykonanych w
ruiekszym zakresie

0,0( 0,0(

/ uruchomienia nowel produkcl| 0,0( 0,

Cpłacone przez jednostkę (z góry za przysźe lata)
żzynsze z tytufu wynajmowania pomieszczeń
?rzeznaczonych na cele statutowej działalności
iednostki

0,0( 0,0(

)płacona (z góry, np, za następny rok)
rrenumerata czasopism i innych fachotłych
rublikacii

0,0( 0,0(

(oszty poniesione z tytufu ubezpieczeń
najątkowych i osobowych zaprzysae okresy
lprawozdawcze

0,0( 0,0(

nne rozli czen i a mi edzvokresowe kosztów czynne 0,0( 0.0(

2. Ogółem bierne rozliczenia międzyokresowe
<osztów.

0,0( 0,0(

}. Ogółem rozliczenia międzyokresowe
crzychodów, w tym;

0,0( 0,0(

- dodatnia wartośc firmy
- równowartośó dotacji na budowę środków trwalcl,
prace rozwojowe

- równowartość ni eodpłatnie otrzymanych środków
:rwalych, środków trwałych w budoWe, wańości
riematerialnvch i prawnych

0,0(

0,0(

(

0,0c

0,0c

c

Nie występują

12/ Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ( ze wskazaniem jego
rodzaju.

stan na koniec okresu:

Rodzaj
zabezpieczenia

Kułota
zobowiązania

Kwota
zabezpieczenia

W tym na aktywach

trwalych obrotovyych

llpoEcznle
Zastawem
łekslami
fl innv sposób
ąAZEM 0.0c 0.0( 0,0( 0,0c

Zobowiązania takie w okresie sprawozdawczym w jednostce nie występowały.
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13/ Zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i
poręczenia, także wekslowe.

żadne zobowiązania warunkowe ani poręczenia w jednostce w okresie sprawozdawczym nie
występowały,
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KWoTA

15000

2. lNFoRMAcJE l oBJAśN|ENIA Do RAGHUNKU zYsKÓW l STRAT

1/ Struktura rzeczowa / rodzaje działalności / i terytorialną / kraj, expoń / przychodów netto ze
spnedaży produktów, towarów i materiałów.

PRZYCHODY Z DAROW|ZN

ARBA SP Zo.o.
SlERAKoWo 55

Jednostka sporządza rachunek zysków i

ustawy z dnia 24-04-2003r o działalności pożytku

2/Wysokość i wyjaśnienie pnyczyn odpisów aktualizujących środki tmvałe.

W okresie sprawozdawczym jednostka nie dokonywała odpisów aktualizujących wańoŚĆ
środków trwałych.

3/ Wysokość odpisów aktualizujących wańość zapasów.

Brak takiej pozycji w rachunku zysków i strat za biezący i popzedni rok obrotowy,

4/ tnformacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowm
Iub pnewidzianej ćlo zaniechania w roku następnym.

Żadna z pov,tyższy ch o kol iczn ości w jed nostce n ie m iała m iejsca.

5/ W pnypadku jednostek, które sponądzają rachunek zysków i strat w wariancie
katkulacyjnym, dane o kosztach wytwonenia produktów na'własne potrzeby oraz o kosztach
rodzajowych.

Lp. Wyszczególnienie Rok poprzedni Rok biezący

1 Kosztv wvtworzenia produktów na własne potrzeby

2 Ąmońyzacja
3 Zużvcie materiałów i enerqii

4 usłuoiobce
5 podatki iopłatv 397,65 424,60

6 wvnaorodzenia
7 ubezpieczenia i inne świadczenia
8 kosztv działalności statutowei- udzielone darowizny 18 820,3€ 21694,28

oGÓŁEM 19 218,o3 22118,88

strat dla jednostek ,o których mowa w ań. 3 ust.2
publicznego i o wolontariacie,
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6/ koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, środków tnłałych na własne potrzeby,

Nie wystąpiły

7/ poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na nie finansowe aktywa

^^ i aląnanltqna naklarlv na ochrone środowiska.

Nie wystąpiły

8/ Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych z podziałem na losowe i pozostale,

Nadzwlczajne Rok bieżący Rok ubiegV
Lp.

1 1vski losowe
'rlcki naznstałe2 ffiTr 0,0( 0,0(

3
4 Straty losowe
5 lłrąłrr nnzrrqłałA

łAZEM (4 + 5) 0,0( 0.0c
6
7 ffi 0,0( 0.0(

8 ffi-s) 0.0( U.Ut

9 &effi 0.0( 0,0c

10 ffi nrawnvch od ooz.9

zyski i straty nadzwczajne w roku obrotowym i poprzedzającym w jćdnostce

nie wystąpiły.

- w tvm dotyczące ochrolyśĘqowiska

- w tvm dotvczace ochrony środowiska
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3 INFORMACJE O SPRAWACH OSOBOWYCH

!nformacje o:

1/ Pneciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe.

Wyszczególnienie Przeciętne
zatrudnienie w roku

pracownicv umvsłowi 0
pracownicy na stanowiskach robotniczvch 0
pracownicv zatrudnieni ooza oranicami kraiu 0
uczniowie 0
Pracownicy przebywający na urlopach
wvchowawczvch lub bezołatnvch 0

Nie wystąpiły

2/ Wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłaconych lub nateżnych osobom
wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących spółek handlowych (dla każdej
grupy osobno).

członkowie
organów

stan na koniec roku

wynagrodzen ia obciązające

kosźy zysk (tantiemy)

Zarządzających 0 0

Nadzorujących 0 0

3/ Pożyczkach i świadczeniach o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzącym w
skład organów zarządzających i nadzorująiych spółek handlowych (dla każdej grupy osobno),
ze wskazaniem warunków oprocentowania i terminów spłafi.

, i{' t.

członkowie t

organów

stan na koniec roku

udzielone oożvczki

kwota do spłaty

terminy spłaty
oprocentowanie

od-dodo roku rcwyżej roku dc
3lat powpej 3lat

zarzadzaiacvch 0 0 0 0 0
!adzoruiacvch 0 0 0 0 0

Nie wystąpiły
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4. lsToTNE zDARzENlA DoTYczĄcE RoKU oBRoToWEGo l LAT

UB|EGŁYCH UJĘTE W SPRAWOZDANIU F|NANSOWYM

1/ Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegĘch ujętYch w s4rawozdaniu

finansowym roku obrotowego.

W roku obrotowym takiezdazenia nie miały miejsca,

2/ lnformacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiĘ po dniu bilansowym a nie

uwzgtędnionych w sprawozdaniu finansowym,

W roku obrotowym takie zdarzenia nie miały miejsca,

3/ Pnedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowoŚci, w

tym metod wyceny oraz imian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, jeżeli

wwierają one istoiny wpĘw na syiuację majątkową, _finansową i wynik finansowy jednostki,

ich przyczyny i sptowodowaną zmiarańi x*otę wyniku finansowego oraz zmian w kapitale

(funduszu) własnym.

żadna z povlyższych sytuacji w jednostce w roku obrotowym nie wystąpiła.

4.w przypadku, gdy inne informacje niż wymienione powyżej, mogłyby w istotny sposób

wpĘnąć na ocenę sytuacji majątkowej, fininsowei oraz wynik finansowy jednostki, należy

ujawnić te informacje.' Wszystkie informacje zostały zawańe powyżej,

l
a

l

Data sporządzenia: 30-03-201 8

Sporządził:

Y*/hh/ń*-

Zatlł,tierdził:
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(pieczęć jednostki)

BILANs
dla jednostek, o których mowa w art. 3 u§t. 2 ustawy z dnia ż4 kwiefiria 2003 r. o działalności poZytku publicznego i o wolontariacie,

zwyjątkiemspołekkapitałowych,orazjednostek,olIórychmowawart.3ust,3pktli2tejuStawY

§porządzony na dzień . . . . .31..1.?,2_91.7,r.., . . .

jednostka obliczeniowa. . P|-N. .

::::::'::::

*.'..

!a;Iil;i]iii;;ii=;:,;i:+]']]!,l

łlĘ*łł;;l0 hlril;;ffitr;ffi==
Wartości niematerialne i prawne Fundusz stafutowy 3 000,00 3 000,00

II Rzeczowe aktywa trwałe II pozostałe fundusze

m Należności długoterminowe n Zysk (strata) z lat ubiegĘch 70 082,87 65 864,84

IV Inwestycje długoterminowe ry Zysk (strata) netto -4 218,03 _7 118,88

V Dłu goterminow e r o z|iczenia
miedzvokresowe
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I Zapasy I Rezerwy na zobońązalia

il Należności krótkoterminowe 3,00 il Zobow ięania długoterminowe

ilI Inwestycj e krótkoterminowe 68 864,84 61742,96 ilI Zń ow ięania kó&oterminowe

IV krótkoterminowe rozliczenia
mierlzvokresowe

IV Rozliczęnia międzyokresowe

c,,
Należne wpłaty na fundusz 

l§tatutowy Iffi !M
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FIJNDACJA PELII(AI{
§ierakowo 55, 06-300 Przasnysz

Regon: l47007583, NIP 76
Rsfr004

kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)



FUNDACJA PELIKAN
_ Sierakowo 55,06-300 Przasnysz
Regon: l47 007 S83,NIP 76 l l 557020

. . KRs 0000489653
(pieczęć jednostki)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
dla jednostek, o których mowa w art, 3 u§t, }wtawy zdnia24 kwietnia 2003 r. o działalności poĄnku publicznego i o wolontańacie,

zwyjątkiemspółekkapitałowych,orazjednostek,októrychmowawart.3ust.3pktli2tejustawy

§porządzo ny zaokre§ . ., . . . . .Ql:Q1.:?9,17. . :. .?.1:12:?917.... .,

jednostka obliczer,iowa . .. .1. . . .

FLNDACJA PELIKAN


