
DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

I

Sprawozdanie finansowe obejmuje okres działalności od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017. Aktywa i pasywa 
w bilansie wyceniono w fundacji wg zasad określonych w Ustawie o rachunkowości z dnia 29.09.1994 r. ( Dz. 
U. nr 122 poz. 591 z późn. zmianami ) – wycena wg cen nabycia.

II

Aktywa i Pasywa wyceniane są wg cen zakupu. Środki trwałe wg cen nabycia lub kosztów wytworzenia.
W stosunku do roku ubiegłego nie wystapiły żadne zmiany.

1) Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych                   Nie wystąpiły                 
środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz trwałych lokat finansowych, zawierający stan tych 
aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia z tytuł przeceny, inwestycji, przemieszczeń wewnętrznych, 
zmniejszenia oraz stan na koniec roku obrotowego, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie 
stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji    
     
2) Wartość gruntów używanych wieczyście                             Nie dotyczy
     
3) Wartość nie amortyzowanych (umarzanych) przez jednostkę           Nie wystąpiły                                             
                                                                                                                       
środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu,                       
 dzierżawy i innych umów    
     
4) Zobowiązania wobec budżetu państwa lub gminy z tytułu prawa           Nie występują                                       
                                                                                                                     
własności budynków i budowli    
     
5) Dane o strukturze własności kapitału podstawowego              Fundusz       
                                                                                                                          podstawowy 1000,00 zł           
6) Propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia                             Kapitał zapasowy                             
                                                                                                                                     
straty za rok obrotowy
     
7) Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek                 Nie wystąpiły
roku  obrotowego, zwiększeniach. wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec 
roku obrotowego ze wskazaniem tych z nich, które korygują stan należności      
       
8) Podział zobowiązań według pozycji bilansu o  pozostałym na dzień      
 bilansowy przewidywanym umową okresie spłaty: 0 zł  
 w tym:      
 a) do 1 roku
 b) od 1 do 5 lat      
 c) ponad 5 lat             
9) Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych      
 oraz przychodów przyszłych okresów      
        
10) Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku            Nie wystąpiły
 jednostki (ze wskazaniem ich rodzaju)      
       
11) Zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez jednostkę Nie wystąpiły
 gwarancje i poręczenia także wekslowe.

III

Struktura zrealizowanych przychodów:
ogółem:        32.540,40 zł
dotacje:        31.914,00 zł
darowizny:        626,40 zł

IV

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP:  2018-07-16
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Sporządzono dnia:2018-06-27

Struktura kosztów:
ogółem:                                   31.028,82 zł
w tym:
zużycie materiałów i energii:   24.097,16 zł
usługi obce:                               5.614,66 zł
opłaty:                                         567,00  zł
wynagrodzenia- um. zlecenia:      750,00 zł

V

Nie wystąpiły
VI

Nie wystąpiły
VII

Nie wystąpiły

VIII

Nie wystąpiły
IX

Nie wystąpiły

X

Nie wystąpiły
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