INFORMACJA DODATKOWA
Załącznik do bilansu oraz rachunku zysków i strat
Fundacja Bez Mamy i Taty
Za rok obrotowy 2015
I.
1.

Charakterystyka stosowanych metod wyceny

Zasady wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego zgodne są z postanowieniami
rozdziału 4 o rachunkowości (art. 28 do 44). I mają na celu ustalenie realnej wartości aktywów i pasywów
oraz prawidłowości wyniku finansowego w bilansie, z uwzględnieniem zasady ostrożności wyceny ( art.
7, ust, 1 ustawy).
1) Wartości niematerialne i prawne wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie w cenie
nabycia
2) Środki trwałe wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie w cenie nabycia nie wystąpiły
3) Odpisy umorzeniowe prowadzone metodą liniową wykazano w nie wystąpiły
4) Należności i zobowiązania wycenione są w kwotach wymagających zapłaty na dzień 31.12.2015r.
zał. Nr 1
5) Środki pieniężne są to środki w kasie oraz środki na rachunkach bankowych. Stan środków
pieniężnych na dzień 31.12.2015 r. zał. Nr 2
Informacja o systemach komputerowych użytkowanych w Fundacji Bez Mamy i Taty do prowadzenia
księgowości:
Program Finansowo-Księgowy „BILANS” w wersji MULTIFIX służy do ewidencji wszystkich zdarzeń
gospodarczych w Rejestrach i Dziennikach. Umożliwia tworzenie zestawień obrotów i sald.
Autorski program Spółki Cywilnej AFRO-SOFT umożliwiają pełną ewidencję finansowo-księgową
spełniając wymogi Ustawy o Rachunkowości. Dane księgowe za 2015 rok zabezpieczone są w
następujący sposób:
1) Sporządzone zostały wydruki Zestawień Obrotów i Sald.
2) Archiwizacja danych na nośnikach magnetycznych oraz w innym niedostępnym dla osób postronnych
komputerze.

2. Zmiany metod księgowości i wyceny dokonane w roku obrotowym wywierające istotny wpływ na
sprawozdanie finansowe : nie wystąpiły
3. Charakterystyka w stosunku do poprzedniego roku obrotowego zmian sposobu sporządzania
sprawozdania finansowego i wpływów wywołanych tym skutków finansowych na sytuację
majątkową, wynik finansowy oraz rentowność jednostki: nie wystąpiły

4. Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok
poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy:
Sprawozdanie finansowe za rok 2015 sporządzone w układzie i według zasad przewidzianych w
rozdziale 5 ustawy z dnia 29.09.1994r. o rachunkowości ( Dz.U. nr 121 poz.591)

5. Informacje o znaczących zdarzeniach jakie wystąpiły po dniu bilansowym nie uwzględnione w
bilansie oraz rachunku zysków i strat: nie wystąpiły
6. Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat poprzednich ujętych w sprawozdaniu
finansowym za rok obrotowy : nie wystąpiły
II.
1. Zmiany w ciągu roku obrotowego wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
oraz finansowego majątku trwałego:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Środki trwałe – wartość początkowa nie wystąpiły
Umorzenie środków trwałych : nie wystąpiły
Wartości niematerialne i prawne nie wystąpiły
Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych nie wystąpiły
Finansowy majątek trwały : nie wystąpił
Wartości gruntów użytkowanych wieczyście : nie wystąpiły
Wartość początkowa nie amortyzowanych (umarzanych) środków trwałych, używanych na podstawie
umów: nie wystąpiły

2. Wartości zobowiązań wobec budżetu:
Na początek roku:
Na koniec roku:

0,00 zł
0.00 zł

3. Struktura wartości kapitału podstawowego (zakładowego, akcyjnego, udziałowego): nie dotyczy
4. Propozycje
a. Podziału zysku za rok 2015 w kwocie: 3 813,69 zł
Zysk proponuję przeznaczyć na działalność statutową Fundacji
5. Informacja o stanie rezerw: nie wystąpiły
6. Podział zobowiązań wg pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy przewidywanym umową w
okresie spłaty: nie wystąpił

7. Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów oraz przychodów przyszłych
okresów: nie wystąpiły
8. Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki : nie wystąpiły

9. Wykaz zobowiązań warunkowych ( w tym udzielonych przez jednostkę gwarancji, poręczeń): nie
wystąpiły

III.

1. Struktura rzeczowa i terytorialna (kraj, eksport) przychodów ze sprzedaży produktów, usług i
towarów: nie dotyczy
2. Wartość nieplanowanych odpisów amortyzacyjnych: nie wystąpiły

3. Wartość odpisów aktualizacyjnych wartości zapasów, o których mowa w art. 35 ust. 3 ustawy o
rachunkowości : nie dotyczy
4. Informacja o przychodach, kosztach i wyniku działalności zaniechanej w roku obrotowym lub
przewidzianej do zaniechania w roku następnym: nie wystąpiły
5. Ustalenie i rozliczenie pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób
prawnych do wyniku finansowego brutto (zysk lub strata brutto): nie dotyczy
6. Informacja o kosztach : zał. Nr 3
7. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych: nie wystąpiły

8. Podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych: nie wystąpił
Przyszłe zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych: nie dotyczy
IV.
1. Informacja o wspólnych przedsięwzięciach ( nie podlegających konsolidacji w sprawozdaniach
finansowych) : nie dotyczy
2. Informacja o przeciętnym zatrudnieniu w grupach zawodowych: nie wystąpiło
3. Wynagrodzenia wypłacone członkom Zarządu i Rady Nadzorczej: nie wystąpiły
4. Pożyczki udzielone członkom Zarządu i Rady Nadzorczej: nie wystąpiły
5. Informacja o transakcjach z członkami Zarządu i organów nadzorczych, ich małżonkami, krewnymi
lub powinowatymi w linii prostej do drugiego stopnia lub związanych z tytułu opieki,
przysposobienia lub kurateli z osobą zarządzającą lub będącą w organach nadzorczych jednostki lub
spółkami w których są znaczącymi udziałowcami ( akcjonariuszami): nie wystąpiły
6. Informacja o transakcjach ze spółkami powiązanymi kapitałowo, a nie objętymi skonsolidowanym
sprawozdaniem finansowym: nie dotyczy

