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Objaśnienie stosowanych metod wyceny aktywów i   pasywów 

 

Wykazane w bilansie aktywa i pasywa wyceniane są w następujący sposób: 

należności – w kwocie wymagalnej 

środki pieniężne – w kwocie nominalnej 
zobowiązania  - w kwocie wymagalnej 

wynik finansowy – wynikający ze sporządzonego rachunku wyników 

 

Uzupełniające dane o aktywach i pasywach 

 

Należność – z tyt. Depozytu zabezpieczający czynsz  248,68 

Zobowiązania                               10.378.51 zł  w tym: 

1. z tyt. Usług                                     2.209,64 zł 

2. z tyt. energii elektrycznej                  841,93 zł 

3. z tyt. Wieczystego użytkowania    7.326,94 zł  

Wykazane w bilansie środki pieniężne w kasie i na rachunku bankowym Fundacji mają wartość   97.264,52 zł   

 

Informacje o strukturze zrealizowanych przychodów: suma   242.901,46  zł 

 przychody z tyt. wpłat darczyńców                   29.531,24 zł 

 celowa zbiórka na hasło dla „Piotr Gołąb”         9.746,00 zł 

 sprzedaż cegiełek                                                3.165,00 zł 

 dotacja  (Urząd Miasta Tarnowa)                      33.000,00 zł 

 przychody z wpłat 1%                                       63.001,93 zł 

 przychody finansowe                                           2.486,36 zł 

 Towarzystwo Inicjatyw Twórczych                       519,72 zł 

 Pozostałe przychody operacyjne                     101.451,21 zł 

 w tym zysk za 2009 rok                                   93.019,86 zł 

Informacje o strukturze kosztów  suma      151.082,82 zł 

 

1. Koszty rodzajowe                                          

 Zużycie materiałów i energii                57.683,76 zł 

 usługi obce i remonty                           32.337,29 zł 

 podatki i opłaty                                          924,20 zł 

 wynagrodzenia                                      46.260,90 zł 

 Świadczenia na rzecz pracowników       2.964,91 zł 

 pozostałe koszty                                      1.092,38 zł 

 amortyzacja                                                  73,38 zł 

2.  Pozostałe koszty operacyjne                             9.746,00 zł 

 

Wskazanie głównych pozycji, różniących wynik finansowy od  podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od 

osób prawnych 

 

Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów  

 33.519,72 zł (koszty sfinansowane dotacją) 

        73,38 zł (koszty amortyzacji prawa wieczystego użytkowania gruntu) 

Przychody nie stanowiące podstawy opodatkowania 

 93.019,86 zł zysk za 2009rok 

 

Propozycja podziału zysku   za  2010 rok 

 

Zarząd Fundacji zgodnie z przepisami o prowadzeniu rachunkowości w Fundacjach zysk  bilansowy za 2010 rok 
postanawia przeksięgować jako przychód roku następnego. 

 

Sporządzono dnia . 06-02-2011 rok                   


