
DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

I

I
1) szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i 
prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, 
zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan 
końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej 
amortyzacji lub umorzenia.

Grupa wartość początkowa zwiększenie zmniejszenia umorzenie wartość końcowa
Wartości niematerialne i prawne 5 357,07 3479,67 0 8 576,79 259,95
grunty 2 713 038,66 0 0 0 2 713 038,66
zestawy komputerowe 7 019,33 1 519,00 0 7 105,75 1 432,58
środki transportu 73 206,39 9 640,00 4 000,00 17 887,60 60 958,79
Budynki i lokale 84 450,00 0 0 25 035,00 59 415,00
Urządzenia techniczne 7 190,32 34 995,04 0 7 048,77 35 136,59
  2 890 261,77 49 633,71 4 000,00 65 653,91 2 870 241,57

2) Fundacja użytkuje grunty o łącznej wartości 2.713.038,66
3) Organizacja użytkuje 4 samochody marki Dacia na podstawie umów leasingu o łącznej wartości 212.750,00
4) Organizacja nie uzyskała prawa własności budynków ani lokali z budżetu państwa z samorządów 
terytorialnych.
5) Na kapitał własny Organizacji składa się fundusz statutowy w kwocie 2.100,00 zł oraz wynik finansowy w 
kwocie 2.481.833,63
6) Wartość funduszu statutowego na początek okresu sprawozdawczego wynosiła 2.100,00. Wynik finansowy 
za rok poprzedni stanowi przychody roku kolejnego i nie wpływa na zwiększenie funduszu statutowego. 
7) Nadwyżka przychodów nad kosztami w całości zostanie przeznaczona na pokrycie kosztów nieodpłatnej 
działalności statutowej. 
8) W okresie sprawozdawczym organizacja utworzyła rezerwy na zobowiązania
Wartość rezerw na początek okresu sprawozdawczego 109.777,95 Zmniejszenie stanu rezerw 97.792,13 
Zwiększenie stanu rezerw 12.373,40 Wartość rezerw na koniec okresu sprawozdawczego 24.359,22
9) Organizacja nie dokonywała odpisów z tytułu należności.
10) W okresie sprawozdawczym zobowiązania długoterminowe nie występują.
11) Rozliczenia międzyokresowe przychodów: Stan na początek okresu: 1.464.221,48
Zwiększenia: 117.314.23 Zmniejszenia: 172.755,48 Stan na koniec okresu: 1.408.780,23
Rozliczenia międzyokresowe kosztów – polisy ubezpieczeniowe: Stan na początek okresu: 4.495,76 
Zwiększenia: 20.550,05 Zmniejszenia: 15.679,24 Stan na koniec okresu: 9.366,57
12) Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki nie występują.
13) Organizacja w okresie sprawozdawczym nie udzielała gwarancji ani poręczeń.

II
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II
1) Organizacja w okresie sprawozdawczym prowadziła sprzedaż krajową przedmiotów darowizny, gadżetó w i 
kalendarzy za pośrednictwem allegro oraz w sklepie internetowym. Łączny przychód ze sprzedaży wyniósł 
501.368,21
2) Odpisów aktualizujących wartość środków trwałych w okresie sprawozdawczym nie dokonywano. 
3) Odpisów aktualizujących wartość zapasów w okresie sprawozdawczym nie dokonywano. 
4) Organizacja nie przewiduje zaniechania żadnego rodzaju prowadzonej działalności.
5) rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku 
finansowego (zysku, straty) brutto,
Przychody ogółem:                                                         9.110.175,41
Wynik finansowy za rok poprzedni                                (1.728.489,06)
Przychody za okres sprawozdawczy                               7.381.686,35
Koszty ogółem:                                                                6.638.526,81
Zobowiązania publicznoprawne nieuregulowanie w 
terminie ustawowym:                                                         (65.921,49)
Umowy cywilnoprawne zapłacone w 2015 roku               (42.303,16)
Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodu:       (27.238,71)
Koszty podatkowe ogółem:                                            6.503.063,99
Podstawa opodatkowania:                                               878.622,36
Dochód organizacji w całości podlega zwolnieniu z podatku dochodowego na podstawie art. 17 ust. 1 Ustawy o 
podatku dochodowym od osób prawnych.
6) Rachunek wyników sporządzony jest w wariancie porównawczym. 
7) Środki trwałe w budowie: Stan na początek okresu: 0,00 Zwiększenia: 8.610,00
Stan na koniec okresu: 8.610,00
8) Organizacja nie ponosiła i nie planuje ponoszenia nakładów na niefinansowe aktywa trwałe ani na ochronę 
środowiska.
9) W okresie sprawozdawczym zyski i straty nadzwyczajne nie wystąpiły. 
10) W okresie sprawozdawczym zyski i straty nadzwyczajne nie wystąpiły. 
II a
Wartości aktywów i pasywów oraz rachunku zysków i strat wykazane są w złotych polskich. Organizacja nie 
przeprowadza transakcji w walutach obcych.

III

Organizacja nie sporządza rachunku przepływów pieniężnych.

IV

IV
1) Organizacja nie zawierała umów nieuwzględnionych w bilansie, a mających wpływ na sytuację majątkową, 
finansową i wynik finansowy jednostki.
2) W roku obrotowym organizacja nie zawierała transakcji na warunkach innych niż rynkowe ze stronami 
powiązanymi.
3) przeciętne zatrudnienie Pracownicy umysłowi 11 osób Pracownicy fizyczni 9 osób
4) Łączna kwota wynagrodzeń brutto wypłaconych członkom organu zarządzającego: 97.341,23
Zarząd Fundacji nie pobiera wynagrodzeń za pełnione funkcje. Wynagrodzenia naliczane są za pracę 
wykonaną na rzecz Fundacji.
5) Organizacja w okresie sprawozdawczym nie udzieliła pożyczek osobom wchodzącym w skład organów 
zarządzających. 
6) Wynagrodzenie biegłego rewidenta za badanie sprawozdania finansowego za rok 2014 wyniesie 8.610,00 
brutto

V

V
1) W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły znaczące zdarzenia dotyczące lat ubiegłych. 
2) Wszystkie zdarzenia zostały uwzględnione w sprawozdaniu finansowym.
3) W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły zmiany zasad polityki rachunkowości, metody wyceny oraz 
sposoby prezentacji sprawozdania finansowego.
4) Dane za rok 2014 są porównywalne z danymi za rok 2013

VI

VI
1) Organizacja w okresie sprawozdawczym nie podejmowała wspólnych przedsięwzięć. Całość działalności 
prowadzona jest na własne ryzyko i własny rachunek.
2) Organizacja nie jest powiązana z innymi podmiotami.
3) Organizacja nie posiada udziałów, akcji ani głosów w innych podmiotach.
4) Organizacja nie jest podrzędną jednostką wyodrębnioną ani nie posada podrzędnych jednostek 
wyodrębnionych. 
5) Organizacja nie jest podrzędną jednostką wyodrębnioną ani nie posada podrzędnych jednostek 
wyodrębnionych.
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VII

VII
W okresie sprawozdawczym nie nastąpiło połączenie.

VIII

VIII
Nie występują niepewności co do możliwości kontynuowania działalności. Sprawozdanie finansowe nie zawiera 
korekt z tym związanych. Organizacja zamierza kontynuować działania w co najmniej dotychczasowym 
zakresie.

IX

IX
Wszystkie informacje mające wpływ na sytuację majątkową, finansową oraz wynik finansowy jednostki zostały 
omówione powyżej.
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