/1
~~A'~FUNDACJA
ALEJA

~.

tiWIA20

SPORTU

WO \

przemysIoWa 14
09 35
. zdsportU.p\
. 16-293 www.aleJagwla
.c,

84-1?n "!~t-.,:YSlAW2~6
'''C

NIP

"..Jw

I-

;en 674 o

t~~"';674

, .

~v

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego
za okres od 01.01.2011 r do 31.12.2011r

I.

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Fundacja "ALEJA GWIAZD
Stowarzyszeń,

innych

organizacji

SPORTU", działa na podstawie
społecznych

i zawodowych,

wpISU do Rejestru

fundacji,

publicznych

zakładów opieki zdrowotnej pod numerem KRS 000030115 dokonanego w dniu 23.07.2001
roku przez Sąd Rejonowy

w Gdańsku XVI Wydział Gospodarczy

Krajowego

Rejestru

Sądowego. W roku 2009 Fundacja uzyskała status organizacji pożytku publicznego.
Rachunkowość

prowadzona

jest

według

zasad

określonych

w

Ustawie

o rachunkowości z dnia 29.09.1994 roku z późniejszymi zmianami.
Sprawozdanie finansowe obejmuje zdarzenia, które miały miejsce w 2011 roku.
1. Opis stosowanych zasad rachunkowości:
Wycena składników majątkowych
a) należności

i zobowiązania,

w tym także pożyczki

są wyceniane

według

wartości wymaganych zapłat
b) środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych ujmowane są według
wartości nominalnej.
2. W okresie sprawozdawczym

me wystąpiły zmiany metod księgowania

wyceny

składników majątkowych.
3. Rachunek zysków i strat sporządzono według metody porównawczej.
4. Po dniu bilansowym

nie wystąpiły znaczące zdarzenia, które miałyby wpływ na

wielkości wykazane w bilansie i rachunku zysków i strat.

Władysławowo, 26 marca 2012 roku
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II.

Dodatkowe informacje i wyjaśnienia do bilansu i rachunku zysków i strat:

1. Stan środków trwałych
W roku 2011 zakupiono komputer o wartości 4319,00 zł.

2. Przychody:

Rodzaj
Działalność gospodarcza
Dzierżawa terenu
Dotacja z Urzędu Miasta
Darowizny
Darowizna 1%
Otrzymane odsetki

Rok 2010

Rok 2011
55.032,79

18.756,10

115.860,87

124.774,19

7.000,00

20.000,00

30.100,00

680,00

6.940,60

4.709,70

0,00

21,00

9.000,00

2.845,53

223.934,26

171.786,52

Pozostałe przychody
operacyjne
Razem

3. Koszty w układzie rodzajowym

Rodzaj
Amortyzacj a

Rok 2010

Rok2011
0,00

647,82

6.977,90

688,10

608,41

245,85

3.300,00

3.600,00

528,99

577,08

Podatki i opłaty

385,32

386,54

Pozostałe koszty

670,78

3.777,44

Koszty działalności statutowej

161.034,10

193.510,60

Razem

173.505,50

203.433,43

Zużycie materiałów i energii
Usługi obce
Wynagrodzenia
Ubezpieczenia społeczne i inne
świadczenia

4. Należności krótkoterminowe:
- stan na dzień 01.01.2011

- 15.905,63

- stan na dzień 31.12.2011

- 24.889,39

5. Zobowiązania długoterminowe
l

stanowią pożyczkę zaciągniętą od Fundatora

wynoszą:

- stan na dzień 01.01.2011

- 153.000,00

- stan na dzień 31.12.2011

- 130.000,00

6. Zobowiązania krótkoterminowe:
Rodzaj

Stan na dzień 01.01.2011

Z tytułu dostaw i usług

Stan na dzień 31.12.2011

31,40

10.536,01

119,52

146,70

151,02

10.682,71

Z tytułu rozrachunków
z budżetem
razem

7. Pozycje różniące zysk brutto od zysku do opodatkowania:

I.

Przychody ogółem

171.786,52

w tym:
- przychody wolne od opodatkowania (z działalności statutowej)

-25.389,70

- przychody do opodatkowania

146.396,82

II. Koszty ogółem

212.987,05

w tym:
- koszty działalności statutowej

-193.510,60

- darowizny

- 8.765,00

Koszty uzyskania przychodu

10.711,45

III. Zysk podatkowy

8. W roku 2011 Fundacja zatrudniała jednego pracownika na 1/8 etatu.

Władysławowo, 26 marca 2012 roku
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135.685,37

