
DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

I

I. Wyszczególnienie według pozycji bilansowych Wartość początkowa na początek roku obrotowego Stan na 
koniec roku obrotowego
1 grunty                                                                  0,00                                                  0,00
2. budynki i budowle                                                  0,00                                                  0,00
3. urządzenia  techniczne i maszyny                34 155,94                                           34 155,94
4. środki transportu                                                0,00                                                   0,00
5. inwestycje w obcych środkach trwałych                0,00                                                  0,00
6. pozostałe środki trwałe                                  9 635,82                                             9 635,82
7.  środki trwałe w budowie                                    0,00                                                  0,00
8. Wartości niematerialne i prawne                         0,00                                                                 0,00
     RAZEM :                                                        43 791,76                                                        43 791,76
Jednostka w roku 2014 nie nabyła żadnych środków trwałych podlegających amortyzacji

Wyszczególnienie według pozycji bilansowych Dotychczasowe  umorzenie na początek roku obrotowego 
Zwiększenia umorzeń środków trwałych    Stan na koniec roku obrotowego
(środków trwałych)    
1 grunty                                                           0,00                                                                         0,00                   
      0,00
2. budynki i budowle  0,00 0,00  0,00
3. urządzenia  techniczne i maszyny  19 671,48  2 381,01  22 052,4
4. środki transportu 0,00 0,00  0,00
5. inwestycje w obcych środkach trwałych 0,00 0,00  0,00
6. pozostałe środki trwałe 9 635,82 0,00  9 635,82
7.  środki trwałe w budowie 0,00 0,00  0,00
8. Wartości niematerialne i prawne 0,00   0,00
Razem poz.        29 307,30            31 688,31

II.wartość gruntów użytkowanych wieczyście nie występuje
III.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
IV.zobowiązania wobec budżetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa 
własności budynków i budowli : nie występują
V.Fundusz statutowy wynosi :    29 457,27  zł w trakcie roku został pomniejszony o kwotę straty za 2013 r w 
wysokości 29 852,59 zł
VI.Fundacja nie posiada kapitałów rezerwowych 
VII.całość  zysku zostaje przeznaczona na działalność statutową Fundacji
VIII.Rezerwy w jednostce nie występują 
IX.Jednostka nie tworzyła w trakcie roku odpisów aktualizujących
X.Na dzień bilansowy jednostka  nie posiada zobowiązań długoterminowych.
XI.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 z tytułu 1 % oraz otrzymanych darowizn ze wskazaniem , które 
nie zostały wykorzystane w 2014 r
XII.zabezpieczenia na majątku jednostki- nie występują
XIII.zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia -  Fundacja nie 
udzielała gwarancj

II

Druk: NIW-CRSO



I. struktura przychodów :
 poz. A rachunku zysków i strat 
  -przychody z działalności gospodarczej                                                   34 789,35 zł
    
poz. D rachunku zysków i strat :
- przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego :                  89 017,73 zł
- przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego :                     106 223,64 zł 
- inne przychody operacyjne :                                                                     138 824,31zł 
            darowizny                                                                                     82 812,56 zł
                    w tym od osób fizycznych :                       49 790,50 zł
                               od osób prawnych :                         33 022,06  zł  
   - wpływy z 1 %                                                                                       45 927,54 zł 
    - przychody z pozostałej działalności statutowej :                                 1 326,00 zł
   - pozostałe przychody operacyjne :                                                          8 758,21 zł
poz. G rachunku zysków i strat 
    - przychody finansowe :                                                                               23,83 zł
                RAZEM :                                                                               203 655,20 zł  

Na kwotę  45 927,54 składa się kwota 8 924,01 zł wpływów z 1 % za 2012 r niewykorzystanych w 2013 r. a 
wydatkowanych w 2014, kwota 58 208,00 zł rzeczywistych wpływów z tytułu 1 % za 2013 r. pomniejszona o 
kwotę 21 204,47 zł niewykorzystanych w 2014 r. środków, które zostały wykazane w jako przychody przyszłych 
okresów. Jest to kwota, która będzie wydatkowana w następnych okresach rozliczeniowych.                   

II. Fundacja nie dokonywała w 2014 r. odpisów aktualizujących środki trwałe
III.  Fundacja nie dokonywała w roku obrotowym 2014 odpisów aktualizujących wartość zapasów
IV. w roku obrotowym 2014 jednostka nie zaniechała żadnego rodzaju działalności i nie przewiduje zaniechania 
jej w przyszłości
V.Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku 
finansowego
Lp. treść kwoty zwiększające i zmniejszające podstawę opodatkowania
1. zysk brutto zgodny z wielkością wykazaną w rachunku zysków i strat 42 177,43
2. koszty pokryte dotacjami                                                                 89 015,64
3. koszty niestanowiące kosztów uzyskania                                               131,96
4. przychody niepodlegające opodatkowaniu                                             -127,12
5. podstawa opodatkowania                                                                131 197,91
VI. Jednostka nie sporządza rachunku zysków i strat w wariancie kalkulacyjnym.
VII. w roku 2014  jednostka nie ponosiła kosztów na wytworzenie środków trwałych.
VIII. jednostka nie przewiduje ponoszenia nakładów na ochronę środowiska ani nakładów na niefinansowe 
aktywa trwałe 
IX w roku obrotowym 2014 zyski i straty nadzwyczajne nie wystąpiły
X. w roku obrotowym 2014 brak jest wyniku na operacjach nadzwyczajnych

III

nie dotyczy jednostki

IV
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Sporządzono dnia:2015-05-05

1. jednostka nie zawierała umów nieuwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na 
sytuacje majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki 

2. nie wystąpiły istotne transakcje zawarte na innych warunkach niż rynkowe ze stronami powiązanymi 

3. przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe

NAZWA GRUPY ZAWODOWEJ PRACOWNIKÓW PRZECIĘTNE ZATRUDNIENIE W PRZELICZNENIU NA 
PEŁNE ETATY ZMIANY
                                                                  W ROKU POPRZEDNIM                 W ROKU BIEŻĄCYM 
PRACOWNICY FIZYCZNI   
PRACOWNICY BIUROWI                                 1                                          -1
KADRA KIEROWNICZA    
    
RAZEM STAN ZATRUDNIENIA                             1                                            -1

4.wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniami z zysku, wypłaconych lub należnych osobom wchodzącym w 
skład organów zarządzających i nadzorujących spółek handlowych ( dla każdej grupy osobno ),
Jedyny członek zarządu nie pobierał wynagrodzenia w  związku z czym w roku 2014 niedokonywano żadnych 
wypłat z tytułu pełnionych funkcji. Nie występują również żadne zaległości na rzecz pełniącego  funkcję prezesa 
członka zarządu. 

5. pożyczkach i świadczeniach o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzącym w skład organów 
zarządzających  i nadzorujących spółek handlowych 
( dla każdej grupy osobno), ze wskazaniem warunków oprocentowania i terminów spłaty; w roku 2014 
jednostka nie udzielała pożyczek , ani świadczeń o podobnym charakterze

6. wynagrodzenie biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych w 2014
 nie wystąpiło

V

1. sprawozdanie za rok obrotowy 2014 nie obejmuje znaczących zdarzeń dotyczących lat ubiegłych

2. brak jest znaczących zdarzeń, które wystąpiłyby po dniu bilansowym i nie były ujęte w sprawozdaniu 
finansowym

3. Zasady polityki rachunkowości nie zostały zmienione w trakcie roku 2014 .

4. Dane wykazane w sprawozdaniu finansowym sporządzonym za rok bieżący – 2014 są porównywalne z 
danymi wynikającymi ze sprawozdania finansowego sporządzonego za rok poprzedni.- 2013.

VI

nie dotyczy jednostki

VII

nie dotyczy jednostki

VIII

Nie występuje niepewność co do możliwości kontynuowania działalności
IX

Brak jest innych informacji poza wskazanymi w bilansie, rachunku wyników i informacji dodatkowej, które 
mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej czy wynik finansowy jednostki.

Druk: NIW-CRSO


