INFORMACJA DODATKOWA ZA 2019 ROK

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

I.

Fundacja „Nasz Śląsk” im. Gen. Jerzego Ziętka, 41-500 Chorzów, Aleja Łani 1.

II.

Fundacja zarejestrowana jest w Sądzie Rejonowym w Katowicach Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000198194 w Rejestrze Stowarzyszeń, innych
organizacji społecznych i zawodowych oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

III.

Określenie celów statutowych Fundacji:
a) podejmowanie działań w zakresie opieki i pomocy społecznej oraz na rzecz
rozwoju oświaty i wychowania,
b) prowadzenie działań na rzecz rozwoju kultury i sztuki,
c) prowadzenie działań na rzecz ochrony środowiska,
d) propagowanie dorobku i przedsięwzięć twórczych.

IV. Fundacja została powołana na czas nieokreślony.
V.

Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku.

VI. Roczne sprawozdanie sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności przez
Fundację, co najmniej 12 miesięcy i dłużej.
Nie są nam znane okoliczności, które wskazywałyby na istnienie poważnych zagrożeń
dla kontynuowania przez fundację działalności.
VII. Omówienie stosowanych metod wyceny (w tym amortyzacji) aktywów i pasywów oraz
przychodów i kosztów w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru.
Aktywa i pasywa wyceniono według zasad określonych w ustawie o rachunkowości.
W zakładowym planie kont przyjęto następujące zasady prowadzenia ksiąg handlowych:
1) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wyceniane są według cen nabycia
po pomniejszeniu o odpisy amortyzacyjne. Środki trwałe o wartości do 3 500 zł
umarzane są jednorazowo po ich wydaniu do użytkowania. Pozostałe środki trwałe
amortyzowane są metodą liniową za pomocą stawek przewidzianych w ustawie
o podatku dochodowym od osób prawnych w pełnej wysokości,
2) stany i rozchody materiałów i towarów objętych ewidencją ilościowo-wartościową
wycenia się według cen zakupu stosując zasadę „pierwsze weszło-pierwsze wyszło”
(FIFO),
3) aktywa i pasywa wycenia się według wartości nominalnej.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

I.

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:

a) rzeczowe aktywa trwałe
Wyszczególnienie
wg pozycji
bilansowych

Środki trwałe
razem:
z tego:
1) urządzenia
techniczne
i maszyny
2) pozostałe
środki trwałe

Wartość
początkowa
na początek
roku
obrotowego

−
−
−
−

Zwiększenia
z tytułu:
nabycia
aktualizacji
przemieszczenia
inne

−
−
−
−

Zmniejszenia
z tytułu:
sprzedaży
aktualizacji
przemieszczenia
inne

Stan na
koniec roku
obrotowego
wartości
początkowej

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

b) umorzenie środków trwałych
Wyszczególnienie
wg pozycji
bilansowych
(środków
trwałych)
Umorzenie
środków trwałych
razem:
z tego:
1) urządzenia
techniczne
i maszyny
2) pozostałe
środki trwałe

Dotychczasowe
Zwiększenia
umorzenie
z tytułu:
na początek − umorzeń
roku
− aktualizacji
obrotowego − przemieszczenia
− inne

−
−
−
−

Zmniejszenia
z tytułu:
sprzedaży
aktualizacji
przemieszczenia
inne

Stan na
koniec roku
obrotowego

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

c) wartości niematerialne i prawne – wartość początkowa:
Wyszczególnienie
Wartość
Zwiększenia
początkowa
z tytułu:
wg pozycji
bilansowych
na początek roku − nabycia
obrotowego
− aktualizacji
− przemieszczenia
− inne
Wartości
niematerialne
i prawne
razem:
0,00
0,00
z tego:
1) inne wartości
0,00
0,00
niematerialne
i prawne

−
−
−
−

w zł i gr
Zmniejszenia
z tytułu:
sprzedaży
aktualizacji
przemieszczenia
inne

0,00

0,00

0,00

0,00

d) umorzenia wartości niematerialnych i prawnych:
Wyszczególnienie Dotychczasowe
wg pozycji
umorzenie
bilansowych
na początek roku −
obrotowego
−
−
−
Umorzenie
wartości
niematerialnych
i prawnych
razem:
z tego:
1) inne wartości
niematerialne
i prawne

Zwiększenia
z tytułu:
umorzeń
aktualizacji
przemieszczenia
inne

Stan na
koniec roku
obrotowego
wartości
początkowej

w zł i gr

−
−
−
−

Zmniejszenia
z tytułu:
sprzedaży
aktualizacji
przemieszczenia
inne

Stan na
koniec roku
obrotowego
umorzeń
dotychczasowych

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

II.

Dane o strukturze kapitału podstawowego:
W 2019 roku nie zaszły zmiany w strukturze własności. Fundacja w 100 % jest własnością
prywatną.

III.

Stan na początek roku obrotowego, zwiększenia, wykorzystanie oraz stan końcowy
funduszów własnych:

Fundusze własne

Fundusz statutowy

Wynik finansowy

Stan na koniec 2018 roku

+1.215.422,26

+ 712.389,43

Stan na początek 2019 roku

+1.927.811,69

Zmiany w 2019 roku (strata za 2019 rok)

- 499.509,26

Stan na koniec 2019 roku

+1.428.302,43

XXX

IV. Struktura przychodów i kosztów. Wynik finansowy i jego rozliczenie:

1) Struktura przychodów – źródła i wysokość
Treść
a) Przychody z działalności statutowej

Wartość

Struktura %

1.505.081,90

99,00%

0,00

0,00%

1.328.256,19

87,37%

Odpis podatkowy 1 %

176.825,71

11,63%

b) Pozostałe przychody

2.550,00

0,17%

Przychody ze sprzedaży środków trwałych

0,00

0,00%

Przychody z likwidacji środków trwałych

0,00

0,00%

2.550,00

0,17%

12.627,05

0,83%

12.627,05

0,83%

0,00

0,00%

Składki brutto określone statutem
Inne przychody określone statutem

Inne
c) Przychody finansowe
Odsetki od lokat, wkładów bankowych
Inne przychody finansowe
Razem przychody

1.520.258,95

100,00%

2) Informacje o strukturze kosztów
Treść

Wartość

a) Koszty realizacji zadań statutowych

Struktura %

2.012.171,11

99,62%

7.597,10

0,38%

45,45

0,00%

3.988,15

0,20%

0,00

0,00%

1.000,00

0,05%

0,00

0,00%

2.563,50

0,13%

0,00

0,00%

Wartość sprzedanych środków trwałych

0,00

0,00%

Wartość z likwidacji środków trwałych

0,00

0,00%

Inne

0,00

0,00%

0,00

0,00%

b) Koszty administracyjne
Zużycie materiałów i energii
Usługi obce
Podatki i opłaty
Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia
społeczne i inne świadczenia
Amortyzacja
Pozostałe koszty
c) Pozostałe koszty operacyjne

d) Koszty finansowe
Razem koszty

2.019.768,21

100,00%

3) Obliczenie wyniku finansowego i podstawy opodatkowania
Lp.

Treść

Wartość

1

Przychody roku 2019

+1.520.258,95

2

Koszty roku 2019

- 2.019.768,21

3

Nadwyżka kosztów nad przychodami w roku 2019

4

Korekta

5

Wynik podatkowy

6

Dochód zwolniony z opodatkowania

0,00

7

Dochody wydatkowane na inne cele niż statutowe

0,00

8

Podstawa opodatkowania w pełnych złotych

0,00

9

Podatek dochodowy wg stawki 19 %

0,00

10

Podatek dochodowy stanowiący zobowiązanie

0,00

- 499.509,26
0,00
- 499.509,26

Za 2019 rok nadwyżka kosztów nad przychodami w kwocie zł - 499.509,26 rozliczona
zostanie jako zmniejszenie funduszu statutowego. Wszystkie wydatki poniesiono w związku

z działalnością statutową zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt. 6c ustawy o podatku dochodowym od
osób prawnych.

V.

Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu
finansowym roku obrotowego:
Nie wystąpiły

VI. Informacje

o

znaczących

zdarzeniach,

jakie

nastąpiły

po

dniu

bilansowym,

a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym:
Nie wystąpiły.

VII. Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości,
w tym metod wyceny oraz zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, jeżeli
wywierają one istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy
jednostki, ich przyczyny i spowodowaną zmianami kwotę wyniku finansowego oraz zmian
w kapitale (funduszu) własnym:
Nie wprowadzono zmian zasad rachunkowości w roku 2019.

VIII. Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego
za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy:
Nie dotyczy.

Katowice, 30.06.2020 r.
………………………………
(miejsce i data sporządzenia)

Barbara Duran
………………………………
(imię, nazwisko i podpis
osoby sporządzającej)

