
DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

I

Wyszczególnienie: Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości.
Środki trwałe - Wartość początkowa środków trwałych ujmowana jest w wysokości ceny nabycia lub kosztów 
poniesionych na ich wytworzenie, rozbudowę lub modernizację. Wartość początkowa środków trwałych 
pomniejszają do jej wartości netto skumulowane odpisy umorzeniowe. Środki trwałe o wartości powyżej 
3.500,00 umarzane są metodą liniową.
Wartość środków trwałych  i wyposażenia jest amortyzowana (odpisywana w koszty) w 100% w momencie 
oddania ich w użytkowanie oraz odnoszona na fundusz statutowy. Skumulowane odpisy umorzeniowe 
dokonywane na koniec roku pomniejszają fundusz statutowy.
Wartości niematerialne i prawne - Wartości niematerialne i prawne w myśl Ustawy o rachunkowości ujmowane 
są w księgach rachunkowych na zasadach stosowanych przy środkach trwałych i od wszystkich ich tytułów 
dokonuje się planowego umorzenia. 
Należności i zobowiązania:
Należności i zobowiązania w walucie polskiej wykazywane są według wartości podlegającej zapłacie.
Wyrażone w walutach obcych operacje gospodarcze ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich 
przeprowadzenia po kursie: 
-  kupna lub sprzedaży walut stosowanych przez bank z którego usług korzysta jednostka – w przypadku 
operacji sprzedaży lub kupna walut oraz operacji zapłaty należności lub zobowiązań.
-  średnim ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na ten dzień – w przypadku pozostałych 
operacji. 
Na dzień bilansowy wycenia się wyrażone w walutach obcych składniki aktywów po kursie średnim ustalonym 
dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na ten dzień. Różnice kursowe odnoszone są odpowiednio do 
przychodów i kosztów finansowych.
Środki pieniężne Krajowe środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości 
nominalnej.
Fundusz statutowy W tej pozycji bilansu wykazywana jest wielkość funduszu statutowego powiększona lub 
pomniejszona o wynik finansowy. Fundusz statutowy jest to fundusz podstawowy jednostki, tworzony na 
podstawie przepisów prawa i statutu jednostki, przeznaczony na finansowanie jej działalności statutowej. 
Fundusz powiększa również wartość aktywów trwałych, skorygowana o odpisy umorzeniowe.

II

Prowadzenie działalności charytatywnej - zgodnie ze statutem Fundacji - w kraju.
- Środki pieniężne:
 Środki pieniężne na rachunku bankowym 146 518,48 PLN. 
-  Nieplanowane odpisy amortyzacyjne:
 Nie występują.
- Odpisy aktualizacyjne zapasów:
 Nie występują.
- Różnica pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym brutto.
 Nie dotyczy, Fundacja Stowarzyszeni nie jest podatnikiem podatku dochodowego.
 Strata brutto równa się stracie netto: - 27 998,42 PLN.
-  Przychody z działalności operacyjnej:
  przychody z działalności statutowej: 489 163,08 PLN
6. Koszty z działalności operacyjnej:
 - koszty z działalności statutowej: 381 649,06 PLN
 - koszty administracyjne - według rodzaju: 152 687,69 PLN
a) Amortyzacja 11 998,90
b) Zużycie materiałów i energii 77 364,14
c) Uslugi obce 38 313,24
d) Podatki i opłaty 0,00
e)Wynagrodzenia 17 150,00
g) Pozostałe 7 861,41
Razem 152 687,69
Pozostałe przychody i koszty operacyjne:
 - Przychody : 36 200,00 PLN
 - Koszty: 19 723,00 PLN
Przychody i koszty finansowe:
 Odsetki od rachunku - 1 241,76 PLN
 Koszty: 543,51 PLN
Zysk i straty nadzwyczajne:
 Nie występują.
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III

Fundacja nie jest zobowiązana do sporządzania rachunku przepływów 
pieniężnych na podstawie art. 45 ust. 3 ustawy o rachunkowości.

IV

Nie wystąpiły umowy, istotne transakcje nieuwzględnione w bilansie.
V

Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający 
zostały zawarte w bilansie.

VI

Brak organizacji wspólnych przedsięwzięć w okresie sprawozdawczym.
VII

Powyższe okoliczności nie wystąpiły.

VIII

Powyższe okoliczności nie występują. Roczne sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji 
działalności przez jednostkę.
Nie są znane okoliczności, które wskazywałyby na istnienie zagrożeń kontynuowania przez jednostkę
działalności.

IX

Nie występują takie informacje.
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