
DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

I

1.Przedstawienie zmian wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych
 
Wyszczególnienie według pozycji bilansowych Wartość początkowa na początek roku obrotowego  Stan na 
koniec roku obrotowego
urządzenia  techniczne i maszyny                34 155,94                                                           34 155,94                 
                                                               
 pozostałe środki trwałe                                    9 635,82                                                     9 635,82
Razem poz.                                                  43 791,76                                                43 791,76

Jednostka w roku 2013 nie nabyła żadnych środków trwałych podlegających amortyzacji

Przedstawienie zmian amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
 Wyszczególnienie według pozycji bilansowych Dotychczasowe  umorzenie na początek roku obrotowego 
Zwiększenia umorzeń środków trwałych Stan na koniec roku obrotowego
(środków trwałych)    
                                            
 urządzenia  techniczne i maszyny                     17 290,47                                                                 2 381,01       
                                  19 671,48                                                                                                                               
 pozostałe środki trwałe                                         9 635,82                                                                                     
                               9 635,82
Razem poz.                                                     26 926,29                                                                                         
                          29 307,30
2. wartość gruntów użytkowanych wieczyście nie występuje
3. wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie 
umów najmu, dzierżawy i innych umów o podobnym charakterze, w tym umów leasingu nie występuje
4. zobowiązania wobec budżetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa 
własności budynków i budowli :nie występuje
5. Dane o strukturze własności funduszu własnego
Fundusz statutowy wynosi : 59 309,86  zł  w trakcie roku  uległ zwiększeniu o kwotę zysku w wysokości 57 
309,86 zł osiągniętego za 2012 r.
6. Fundacja nie posiada kapitałów ( funduszy ) zapasowych i rezerwowych
7. Propozycja co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy. Strata zostanie pokryta z 
dochodów następnych okresów
8. dane o stanie rezerw według celu ich wytworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, 
wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym Rezerwy w jednostce nie występują 
9. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, 
zwiększeń, wykorzystania, rozwiązania i stanu na koniec roku obrotowego jednostka nie tworzyła odpisów 
aktualizujących
10. podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, 
przewidywanym umowa okresie spłaty:a ) do 1 roku :  1 405,89 zł
11. Czynne rozliczenie międzyokresowe kosztów : składają się na nie zapłacone z góry zobowiązania 
dotyczące przyszłych okresów sprawozdawczych
rozliczenia międzyokresowe przychodów obejmują wartość niewykorzystanych środków pieniężnych, które 
Fundacja otrzymała w ramach wpływu odpisów

II
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1.struktura przychodów :
 poz. A rachunku zysków i strat 
  -przychody z działalności gospodarczej                                                   32 828,00 zł
    
poz. D rachunku zysków i strat :
- przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego :                  12 300,00 zł
- przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego :                       30 995,00 zł  
- darowizny                                                                                                  80 089,14 zł
                    w tym od osób fizycznych :                       40 559,34 zł
                               od osób prawnych :                         39 530,07  zł  

   - wpływy z 1 %                                                                                       43 849,62 zł 
    - przychody z pozostałej działalności statutowej :                                 3 242,00 zł
   - pozostałe przychody operacyjne :                                                             48,99 zł

poz. G rachunku zysków i strat 
    - przychody finansowe :                                                                               302,45 zł
                RAZEM :                                                                               203 655,20 zł  

Na kwotę  43 849,62 składa się kwota 11 366,89 zł wpływów z 1 % za 2011 r niewykorzystanych w 2011 r. a 
wydatkowanych w 2012, , kwota 44 740,60 zł rzeczywistych wpływów z tytułu 1 % za 2012 r. pomniejszona o 
kwotę 12 257,87 zł niewykorzystanych w 2013 r. środków, które zostały wykazane w jako przychody przyszłych 
okresów. Jest to kwota, która będzie wydatkowana w następnych okresach rozliczeniowych.       
                 
2. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów  Fundacja nie dokonywała w roku obrotowym 2013 
odpisów aktualizujących wartość zapasów

3. Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałeFundacja nie dokonywała w 2013 r. 
odpisów aktualizujących środki trwałe

4.Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku 
finansowego
treść kwoty zwiększające i zmniejszające podstawę opodatkowania
zysk brutto zgodny z wielkością wykazaną w rachunku zysków i strat -29 836,59
koszty pokryte dotacjami                                                                   7 288,10
koszty niestanowiące kosztów uzyskania                                                87,00
przychody niepodlegające opodatkowaniu                                               -1,07
podstawa opodatkowania                                                                    -22 462,56
5. Fundacja nie sporządza rachunku zysków i strat w wariancie kalkulacyjnym

6. poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe  Jednostka 
nie dokonała i nie  planuje ponosić nakładów na zakup środków trwałych  

7. Informacja o zyskach i stratach nadzwyczajnychW roku obrotowym 2013 nie wystąpiły zyski ani straty 
nadzwyczajne

8. Informacja o wyniku na operacjach nadzwyczajnychw roku obrotowym 2013  nie wystąpił w jednostce wynik 
na operacjach nadzwyczajnych

III

nie dotyczy

IV

zatrudniona 1 osoba na podstawie umowy o pracę jako pracownik biurowy
członkowie zarządu nie pobierali wynagrodzeń w  związku z czym w roku 2013 niedokonano żadnych wypłat z 
tytułu pełnionych funkcji. Nie występują również żadne zaległości na rzecz pełniącego  funkcję prezesa członka 
zarządu. 
Fundacja nie zawierała transakcji  na innych warunkach niż rynkowe ze stronami powiązanymi, przez które 
rozumie się jednostki powiązane 
w roku 2013 jednostka nie udzielała pożyczek , ani świadczeń o podobnym charakterze

V

Po dniu bilansowym nie wystąpiły żadne zdarzenia, które nie byłyby uwzględnione w sprawozdaniu finansowym

W roku obrotowym nie dokonano zmian zasad ( polityki ) rachunkowości, nie dokonywano również zmian 
metod wyceny oraz sposobu sporządzania sprawozdania finansowego
Brak jest informacji innych niż wymienione, które mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji 
majątkowej, finansowej oraz wynik jednostki
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Sporządzono dnia:2014-07-03

VI

nie dotyczy

VII

nie dotyczy

VIII

Na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego sytuacja finansowa jest trudna ze względu na brak 
dostatecznej kwoty wpływów od sponsorów . Jednak działania podejmowane przez zarząd mają na celu jej 
poprawę i pozwalają założyć kontynuację działalności w okresie  nie krótszym niż jeden rok od dnia 
bilansowego 
sprawozdanie nie zawiera korekt z tego tytułu

IX

nie dotyczy
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