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INFORMACJA DODATKOWA

1.   Metody wyceny i sporządzania sprawozdania finansowego

Na dzień bilansowy aktywa i pasywa wycenia się w sposób następujący :
a)  środki trwałe  oraz wartości  niematerialne i  prawne - według cen nabycia

pomniejszonych  o  odpisy  amortyzacyjne  (umorzeniowe).  Podstawą
dokonywania  odpisów  amortyzacyjnych  (umorzeniowych)  stanowi  plan
amortyzacji,  określający  stawki  i  kwoty  rocznych  odpisów  poszczególnych
środków trwałych  określonych przepisami  podatkowymi  tj.  rozporządzeniem
Ministra Finansów z dnia 17.01.1997 r. w sprawie amortyzacji środków trwałych
oraz wartości niematerialnych i prawnych (Dz. U Nr 6,  poz. 35 wraz z późn.
zm.). Kwoty rocznych odpisów amortyzacyjnych (umorzeniowych) ustala się
drogą  systematycznego  rozłożenia  wartości  początkowej  danego  środka
trwałego na przewidywane lata jego używania, proporcjonalnie do upływu czasu
w  równych  ratach  (metodą  liniową),  począwszy  od  pierwszego  miesiąca
następującego po miesiącu, w którym tę wartość przyjęto do używania, do
końca  tego  miesiąca,  w  którym  następuje  zrównanie  sumy  odpisów
amortyzacyjnych z ich wartością początkową..

b)  dla środków trwałych o niskiej jednostkowej wartości początkowej ustala
się odpisy  amortyzacyjne (umorzeniowe) jednorazowo odpisując wartość
tego rodzaju środków trwałych, pod datą przekazania środków trwałych do
używania.

c)  dla wartości niematerialnych i prawnych, jeżeli wartość jednostkowa danego
tytułu nie  przekracza kwoty 3.500,- odpisuje się pełną kwotę tej wartości w
koszty nie zaliczając danego tytułu do wartości niematerialnych i prawnych.

d)   należności i zobowiązania - w kwocie wymagającej zapłaty
e) środki pieniężne - według wartości nominalnej.

      Porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze
sprawozdaniem za rok obrotowy: nie dotyczy

Fundacja rozpoczęła działalność w roku 2009r.



2. Uzupełniające dane o aktywach i pasywach bilansu 

2. Wartość gruntów użytkowanych wieczyście: nie dotyczy

3. Wartość początkowa nie amortyzowanych (nie umarzanych) środków trwałych,
używanych na podstawie umów: nie dotyczy

4. Wartość zobowiązań wobec budżetu Państwa – 3778,57 zł. (691,00 zł. - PDOF, 
3087,57 zł. – ZUS od wynagrodzeń pracowników)

5. Struktura zrealizowanych przychodów wg. Ich źródeł, w tym wymaganych
statutem:

Lp. Wyszczególnienie Stan na początek roku Stan na koniec roku

1 Przychody razem
z tego:

205 766,89 296 927,95

2 Przychody z 
działalności 
statutowej – typowe

0 0

3 Inne przychody 
statutowe
w tym:

15 799,40 30 293,81

4 a) darowizna 0 360,00

5 Pozostałe przychody
Z tego:

0 0

6 b) Fundusze 
Europejskie ( EFS 
Kapitał Ludzki)

0 0

7 c) wpłaty na OPP 7 669,40 16 719,10

8 d) dotację z Urzędu 
Gminy Warszawa-
Ursynów

8 130,00 13 214,71

10 Przychody finansowe 189 967,49 266 634,14

11 Zyski nadzwyczajne 0 0



6. Struktura kosztów działalności statutowej określonych statutem oraz kosztów
według rodzaju

LP. Wyszczególnienie Rok bieżący
1. Zużycie materiałów i energii 6 647,16
2. Usługi obce 9 239,94
3. Podatki i opłaty 4 972,72
4. Wynagrodzenia 76 902,72
5. Świadczenia na rzecz pracowników 32 127,10
6. Amortyzacja 0
7. Pozostałe koszty 118,66
8. Koszty realizacji zadań statutowych 89 335,81
9 Koszty realizacji programu EFS Kapitał Ludzki 0

Ogółem koszty według rodzaju 219 344,11

7. Struktura funduszu statutowego z dnia założenia (powstania jednostki):

Wyszczególnienie źródeł pochodzenia – tworzenia
funduszu

Kwota

Wartość funduszu statutowego
Z tego:

3 867 901,56

Wpłaty darczyńców 3 600 360,00
Przychody finansowe 267 541,56

8. Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego 
w roku
obrotowym:

Wyszczególnienie Kwota
Stan funduszu na początek roku 3 668 642,74
Zwiększenia funduszu w ciągu roku 296 927,95
Zmniejszenia funduszu w ciągu roku 97 669,13
Stan funduszu na koniec roku 3 867 901,56

9. Wykaz zobowiązań działalności statutowej zabezpieczonych na majątku
jednostki: nie dotyczy.
10.Wykaz zobowiązań warunkowych (w tym udzielonych przez Jednostkę
gwarancji i poręczeń), związanych z działalnością statutową: nie dotyczy.
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