
INORMACJA     DODATKOWA

do sprawozdania finansowego za 2008 rok 

Fundacji Pokolenia

1. Objaśnienia stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów.

Aktywa i pasywa wycenia się w sposób określony w ustawie o rachunkowości, z tym, 

że: 

-  należności  i zobowiązania  z kontrahentami  według wartości wynikającej  z faktur 

zakupu usług lub dostaw,

-  różnica  zwiększająca  lub  zmniejszająca  przychody  nad  kosztami  z  roku 

poprzedniego  w  całości  zostanie  przekazana  na  zwiększenie  /  zmniejszenie 

przychodów lub kosztów roku następnego,

- inwestycje krótkoterminowe- środki pieniężne wykazane są w wartości nominalnej.

 

2. Uzupełniające dane o aktywach i pasywach.

Na aktywach obrotowe na dzień 31.12.2008 roku w kwocie 28 411,70 zł składają się:

a) środki pieniężne w kasie: 827,30 zł.

b) środki pieniężne na rachunku bankowym Fundacji: 27 584,40 zł

c) należności krótkoterminowe: 39 zł z tytułu podatku od nieruchomości

Zobowiązania na koniec roku 2008 w kwocie 22 640,12 zł, dotyczą:

a) 540,12 zł – zobowiązania krótkoterminowe,

b) 22 100 zł – zobowiązanie długoterminowe – kredyt.

Rozliczenia międzyokresowe kosztów i przychodów nie występują.

Wynik finansowy za rok 2008 w kwocie 88803,51 zł   stanowi zrealizowaną w roku 

sprawozdawczym nadwyżkę przychodów nad kosztami działalności Fundacji.



3. Informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł, 

w tym przychodów określonych statutem.

Fundacja zrealizowała w roku 2008 przychody z działalności statutowej w kwocie: 

603 850,07 zł, na które składają się w szczególności :

- otrzymane darowizny: 4 282,26 zł

-przychody z tytułu organizowanych szkoleń: 57 918,03 zł

- przychody z wynajmu pomieszczeń: 61 947,30 zł

-otrzymane dotacje: 380 932,35 zł

-pozostałe przychody: 9020,28 zł

-  nadwyżka przychodów nad kosztami  zrealizowana w roku poprzednim (  2007) , 

zarachowana na zwiększenie przychodów roku 2008 :  89 749,85 zł.

4. Informacje  o  strukturze  kosztów  stanowiących  świadczenia  pieniężne  

i niepieniężne określone statutem oraz o strukturze kosztów administracyjnych.

Koszty realizacji zadań statutowych za rok 2008 w kwocie  319 078,70 zł obejmują 

koszty realizowanych projektów.

Koszty administracyjne za rok 2008 w kwocie 196810,04 zł obejmują jedynie koszty 

związane z bezpośrednią działalnością jednostki nie stanowiące kosztów statutowych 

jednostki. 

Fundacja  nie  poniosła  w  roku  2008  żadnych  strat  nadzwyczajnych,  ani  nie 

zrealizowała zysków nadzwyczajnych.

5. Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego.

Nadwyżka przychodów nad kosztami z 2008 roku w całości została przeznaczona na 

zwiększenie przychodów roku 2009.

 

6. Dane  dotyczące  udzielonych  gwarancji,  poręczeń  i  innych  zobowiązań 

związanych z działalnością statutową.



Fundacja Pokolenia  nie udzieliła w roku obrotowym żadnych gwarancji,  poręczeń  

i innych zobowiązań związanych z działalnością statutową.

Fundacja nie prowadzi również działalności gospodarczej.

 

7. Informacje  o  tendencjach  zmian  w przychodach  i  kosztach  oraz  składnikach 

majątku i źródłach finansowania.

W  następnym  roku  obrotowym  Fundacja  zamierza  w  dalszym  ciągu  prowadzić 

działalność statutową. Nie istnieją zagrożenia dla możliwości kontynuacji działalności 

przez jednostkę.  


