Informacja
do sprawozdania finansowego za rok 2012
I Fundacja Inicjatyw Kulturalnych w Radomsku działa w oparciu o statut. Założycielami Fundacji
są osoby fizyczne. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, Sąd Gospodarczy XX Wydział
Krajowego Rejestru Sądowego – postanowieniem z dnia 03.06.2004 r. wpisał do Krajowego
Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych
Zakładów Opieki Zdrowotnej, pod numerem RKS 0000064325 nr wpisu w pozycji rejestru 5.
Cel działania Fundacji:
−

popieranie wszelkich inicjatyw kulturalnych i ich upowszechnianie

−

prowadzenie działalności informacyjnej i publicystycznej

−

tworzenie materialnych warunków amatorom uzdolnionym artystycznie.

II Rzeczowy majątek trwały netto
−

wartość początkowa

3 702,16

−

umorzenie środków trwałych

3 702,16

stan na koniec roku
1. Wynik finansowy za rok bieżący wynosi strata:

- 14 461,50

2. Zobowiązania krótkoterminowe wynoszą:

0

3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych
i podatku dochodowego od wynagrodzeń

298,00

−

składka ZUS do odprowadzenia w m-cu 01/2013

171,00

−

podatek dochodowy od wynagrodzeń do zapłaty w m-cu 01/2013

127,00

−

fundusz socjalny naliczony w roku 2003

699,48

III Nie występuje.
IV 1. Przychody z działalności Fundacji za 2012 r. stanowią:
dotacje, darowizny

74

002,18
są to wpłaty na stypendia i na realizację projektu Wakacyjna Kuźnia Talentów, a także zadań
związanych z edukacją artystyczną dzieci i wydawnictw niskonakładowych
Razem dochody
2. Przychody finansowe: otrzymane odsetki od środków pieniężnych
3. Pozostałe przychody

74 002,18
2,69
-

Ogółem dochody

74 004,87

V Dochody Fundacji Inicjatyw Kulturalnych w Radomsku, zgodnie z ustawą o podatku
dochodowym od osób prawnych, są wolne od podatku dochodowego (Dz.U. Nr 54 z 2000 r. poz.
654 ze zmianami. Ustawa z dnia 15.02.1992 r. art. 17 ust. 1 pkt. 4).
VI 1. Koszty rodzajowe:
−

koszty statutowe

−

pozostałe koszty pozaoperacyjne

−

koszty administracyjne

78 480,98
14,13
9 971,26

z tego:
−

zużycie materiałów

437,52

−

usługi obce

3 915,73

−

wynagrodzenia i narzuty

4 460,30

−

pozostałe koszty

1 157,71

Ogółem koszty stanowią koszty uzyskania przychodów

88 466,37

2. Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności - strata

14 461,50

3. W kosztach rodzajowych są: koszty wynagrodzeń, ZUS, podatki, materiały związane
z organizacją imprez jak i różne usługi.
VII Fundacja Inicjatyw Kulturalnych w Radomsku nie zatrudnia pracowników na etacie.
VIII Ewidencja księgowa prowadzona jest w oparciu o ustawę z dnia 29.09.1994 r.
o rachunkowości (Dz.U. Nr 121 poz. 591 ze zmianami). Pełna księgowość jest prowadzona
komputerowo na programie FK Rewizor GT.
IX Zmiany w kapitałach:
1. Kapitał własny
kapitał podstawowy
- strata roku bieżącego

21 765,98 36 212,48
- 14 446,50

X Wykazany w bilansie zysk 2011 r. - zł 102,73 – został przeznaczony na zwiększenie przychodów
w 2012 r.
.

