Informacja dodatkowa

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego
sporządzonego na dzień 31.12.2013 r.
1. Do wyceny wytworzonych produktów i wykonanych usług przyjmuje się
ceny nabycia według zasady pierwsze przyszło – pierwsze wyszło. Zapasy
materiałów wyceniane są w cenach nabycia.
W roku 2013

FUNDACJA uzyskała, zgodnie z celami statutowymi,

przychody z tytułu wpłat dokonanych przez Fundatora oraz darowizny z
tytułu wpłat od osób fizycznych odpisów w wysokości 1% należnego
podatku dochodowego.
2. Środki trwałe przyjmowane są na stan w cenach nabycia lub wytworzenia (w
przypadku wytworzenia we własnym zakresie). Wartości niematerialne i
prawne przyjmowane są w cenie nabycia.
W roku 2013 Fundacja nie zakupiła ani nie otrzymała środków trwałych ani
wartości niematerialnych i prawnych na własne potrzeby.

3. Na dzień 31.12.2013 r. nie wystąpiły zobowiązania z tytułu dostaw i usług.
4. Jednostka w roku 2013 prowadziła księgi handlowe, zgodnie z
obowiązującymi przepisami. Nie prowadzono działalności gospodarczej w
roku 2013.

5. Po dniu bilansowym nie wystąpiły zdarzenia, które powodowałyby zmianę
rocznego sprawozdania finansowego.
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6. Zrealizowane przychody w roku 2013

wyniosły 3.796,79 zł. Struktura

przychodów jest następująca:
- wpłaty fundatora i osób zarządzających Fundacją – 1.476,00 zł
- darowizny w wysokości 1% podatku - 2.320,60 zł
- odsetki od środków na rachunku bankowym – 0,19 zł

7. Struktura kosztów przedstawia się następująco:
- koszty administracyjne – 4.970,50 zł;
na powyższą kwotę składają się następujące pozycje kosztowe:
1/ prowizje i opłaty bankowe – 308,80 zł
2/ usługi księgowe – 2.460,00 zł
3/ usługi informatyczne – 246,00 zł
4/ czynsz za wynajem lokalu – 1.476,00 zł
5/ pozostałe usługi obce – 479,70 zł
8. Na dzień bilansowy nie wystąpiły rozliczenia międzyokresowe kosztów.
9. Fundacja nie udzielała w 2013 roku gwarancji i poręczeń, nie udzieliła
pożyczek oraz nie zaciągnęła innych zobowiązań związanych z prowadzoną
działalnością

statutową.

10. Zarząd nie pobierał wynagrodzenia z tytułu pełnionych funkcji.

11. Struktura środków pieniężnych, wykazanych na dzień bilansowy :
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-

środki pieniężne na rachunku bankowym – 386,44 zł

-

środki pieniężne w kasie – 0,00 zł

12. W 2013 r. Fundacja osiągnęła stratę w wysokości

4.613,56 zł. Wynik

podatkowy różni się od rachunku wyników o kwotę 2.516,29 zł, która
stanowi nadwyżkę przychodów nad kosztami roku 2012.
Wszystkie poniesione koszty stanowią koszty uzyskania przychodów zgodnie
z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych, również przychody
wykazane w rachunku zysków i strat w całości podlegają opodatkowaniu.
Osiągnięta nadwyżka kosztów nad przychodami zwiększy koszty roku
następnego.

.........................................................
podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

.....................................................................
podpisy osób uprawnionych do
zarządzania Fundacją
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