
INFORMACJA DODATKOWA
DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES 01.01.2013 DO 31.12.2013

FUNDACJI NIEPRZETARTEGO SZLAKU

1.Informacje wstępne 

1.1 Nazwa i siedziba jednostki

1.2 Działalność 

W  roku  2013  Fundacja  Nieprzetartego  Szlaku  prowadziła,  zgodnie  ze  statutem,  działalność 
statutową nieodpłatną, działalność statutową odpłatna oraz działalność pożytku publicznego.
Podstawowym przedmiotem działalności Fundacji jest: inicjowanie, tworzenie i wspieranie działań 
artystycznych, społecznych i kulturalnych osób niepełnosprawnych w kierunku ich integracji oraz 
rehabilitacji  społecznej,  kulturalnej  i  zawodowej.  Łączenie  wychowania i  nauki  poprzez rozwój 
krajoznawstwa  oraz  wypoczynek  dzieci  i  młodzieży,  w  tym  osób  niepełnosprawnych  oraz 
zagrożonych patologią społeczną,  w duchu wychowania do samodzielności i  odpowiedzialności, 
ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

1.3 Rejestracja 

Fundacja została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego dnia 23.03.2007 roku pod Nr KRS 
0000277202.
Oznaczenie  Sądu  :  Sąd  Rejonowy  w  Lublin-Wschód  z  Siedzibą  w  Świdniku  VI  Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
Fundacja  została  zarejestrowana  w  systemie  identyfikacji  podmiotów  gospodarki  narodowej 
REGON i otrzymała numer identyfikacji 060232459.

Właściwym Urzędem skarbowym do rozliczania podatków na dzień 31.12.2013 był Drugi Urząd 
Skarbowy Lublin, gdzie Fundacja została zarejestrowana pod numerem NIP 7132968038.

1.4 Daty ograniczające rok obrotowy 

Przedmiotowe  sprawozdanie  finansowe  obejmuje  rok  obrotowy  trwający  od  01.01.2013  do 
31.12.2013.

Fundacja Nieprzetartego Szlaku
Skrzynice I 19
23-114 Jabłonna



1.5 Podstawa sporządzanego sprawozdania finansowego

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych w 
roku obrotowym, zgodnie z wymogami Ustawy o Rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku 
(z późniejszymi zmianami).
Sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez 
jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.
Nie są znane okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności przez jednostkę.

1.6 Przyjęte zasady (polityka) rachunkowości: 

16.1. Forma sprawozdania finansowego 

Sprawozdanie  finansowe  Fundacji  Nieprzetartego  szlaku  zgodnie  z  art.50  ust.2  ustawy  o 
rachunkowości  może  być  sporządzone  w  formie  uproszczonej.  Nie  podlega  weryfikacji  przez 
Biegłego Rewidenta.

1.6.2. Wycena aktywów i pasywów 

Wykazane  w  bilansie  na  koniec  roku  obrotowego  aktywa  i  pasywa  wyceniono  według  zasad 
określonych ustawą o rachunkowości. Podstawą wyceny aktywów i pasywów na dzień bilansowy 
były: 

- dla rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych: ceny ich nabycia, 
pomniejszone o odpisy amortyzacyjne
- dla zapasów rzeczowych aktywów obrotowych – ich ceny nabycia
- dla niespłaconych zobowiązań: kwoty wymagające spłaty na dzień bilansowy
- dla nieotrzymanych należności: kwoty wymagające spłaty na dzień bilansowy
- dla środków pieniężnych w banku i kasie: ich wartość nominalna 

1.6.3. Ewidencja kosztów 

Ewidencję i rozliczanie kosztów prowadzi się według rodzajów. 

1.6.4. Ewidencja rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

Przedmioty o okresie używania dłuższym niż rok, lecz o wartości jednostkowej nieprzekraczającej 
2000,00 zł odpisuje się w koszty zużycia materiałów pod datą przekazania do używania w pełnej 
początkowej wartości.
Przedmioty o wartości jednostkowej ponad 2000,00 lecz nie przekraczające kwoty 3500,00 zalicza 
się do środków trwałych.  Amortyzuje się je w sposób uproszczony,  przez jednorazowy odpis w 
koszty w pełnej ich wartości w miesiącu ich przekazania do użytkowania. Pozostałe środki trwałe 
są amortyzowane metodą liniową za pomocą stawek podatkowych.
Wartości niematerialne i prawne o wartości jednostkowej do 3500 zł odpisuje się jednorazowo w 
pełnej ich wartości w koszty.
Wartości  niematerialne  i  prawne  o  wartości  jednostkowej  powyżej  3500  zł  wprowadza  się  do 
ewidencji  bilansowej  wartości  niematerialnych  i  prawnych.  Są  one  amortyzowane  według 
przyjętych zasad i stawek podatkowych.

Dopuszczalne  jest  wprowadzanie  do  ewidencji  i  amortyzowanie  metodą  liniową  rzeczowych 
aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych o wartości jednostkowej niższej niż 



2000 zł.

1.6.5.Metoda sporządzania rachuneku zysków i strat

Fundacja  sporządza  rachunek  zysków  i  strat  w  układzie  porównawczym.  Wynik  finansowy 
Fundacji  za  dany  rok  obrotowy  obejmuje  wszystkie  osiągnięte  i  przypadające  na  jej  rzecz 
przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadą memoriału, współmierności 
przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny.

1.7 Dane dotyczące roku obrotowego 

Rok obrotowy zakończył się wynikiem w wysokości  67 805,77 zł
Kapitał podstawowy       975,00 zł
Kapitał własny 118491,59 zł

Suma aktywów i pasywów zamyka się kwotą 151833,15 zł

2. Bilans 

2.1. Aktywa trwałe. 

Na dzień 31.12.2013r. Fundacja posiadała aktywa trwałe :

Wartość w cenie zak Dotychczasowe umorzenie Wartość netto
8 647,39 8 647,39 ,00

2.2 Aktywa obrotowe 

Na dzień 31.12.2013r. Fundacja posiadała aktywa obrotowe:

Aktywa obrotowe razem: 43 249,98,00
a)Towary 0,00
b)Należności 21 246,36
c)Środki pieniężne 20 774,23
d)Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1 229,39



2.3 Fundusze własne. 

Na dzień 31.12.2013r. Fundacja posiadała fundusze własne:

Kapitał(fundusz) własny 118 491,59
a)Kapitał podstawowy 975,00
b)Z ysk z okresu bieżącego 67 805,77
b)Zysk/strata z z lat ubiegłych 49 710,82

2.4 Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania. 

Na dzień 31.12.2013r. Spółka posiadała zobowiązania:

Zobowiązania: 33 341,56
a)Kredyty i pożyczki krótkoterminowe 0,00
b)Zobowiązania krótkoterminowe 33 341,56

2.5. Suma aktywów i pasywów zamyka się kwotą 151 833 ,15 zł

3. Rachunek wyników 

3.1. Przychody pozyskane na działalność statutową 335 098,04zł

Wszystkie przychody, ze względu na ich specyfikę i sposoby pozyskiwania, zostały wykazane w 
Rachunku Zysków i Strat w sposób następujący:

I. Składki netto określone statutem: 0,00 zł

II. Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej 220 576,65 zł

1. Dotacje celowe krajowe, w kwocie łącznej 220 000,00 zł, w tym:
-z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie w kwocie 205 200,00 zł
-z Urządu Miasta Puławy w kwocie 15 000,00 zł

Uzyskane  dotacje  celowe  na  realizację  zadań  zleconych  zostały  rozliczone  do  wysokości 
poniesionych  kosztów/wydatków,  zgodnie  z  zawartymi  umowami  o  dotacje,  na  podstawie 
szczegółowych sprawozdań merytorycznych i finansowych
2. Darowizny rzeczowe, w kwocie łącznej 121,65zł
3. Darowizny pieniężne w łącznej kwocie 255,00zł, w tym:
-prywatne wskazane imiennie w kwocie 255,00zł

III Przychody z działalności statutowej pożytku publicznego, stanowiące odpis 1% pdof: 2779,73zł

IV Przychody z działalności statutowej odpłatnej: 109 741,02zł
V. Przychody finansowe: 0,64zł



VI Pozostałe przychody operacyjne: 2000,00zł.

3.2. Koszty działalności statutowej 257 229,31zł

Koszty  poniesione  w  Fundacji  zostały  zarejestrowane  w  układzie  rodzajowym  z  analitycznym 
rozdzieleniem  na  poszczególne  realizowane  zadania  w  zakresie  działalności  statutowej 
nieodpłatnej, działalności statutowej odpłatnej oraz koszty administracyjne.

Wszystkie koszty zostały wykazane w Rachunku Zysków i Strat w sposób następujący:

II. Koszty z działalności statutowej nieodpłatnej 248 261,12 zł

II Koszty z działalności statutowej odpłatnej 8968,19 zł

III Koszty administracyjne 10 043,66 zł

IV. Koszty finansowe: 19,30 zł

V Pozostałe koszty operacyjne: 0,00 zł

3.6. Wynik finansowy ogółem. 

Zysk brutto wynosi: 67 805,77 zł

4. Rozliczenie przychodów i kosztów w deklaracji CIT 8

Przychody podatkowe 335 098,04
Koszty podatkowe 267 292,27
Dochód /Strata 67 805,77

W rozliczeniu finansowym działalnosci Fundacji powstał zysk w kwocie 67 805,77zł.
Wypracowany zysk został  przeznaczony na pokrycie  kosztów działaności statutowej  roku 2014, 
zgodnie z Uchwałą Nr 1/2014 Rady Fundacji

4.1. Pozycje różniące wynik bilansowy od podatkowego 

Brak pozycji różniących wynik bilansowy od podatkowego

5. Pozostałe informacje

5.1. Gwarancje, poręczenia 

Fundacji nie udzielano gwarancji ani poręczeń.



5.2. Umowy pożyczki, kredyty

Fundacja w 2013r. nie zaciągała żadnych pożyczek ani kredytów.

5.3. Umowy Leasingowe

Fundacja nie posiada umowów leasingowych.

5.4 Informacja o stanie zatrudnienia

Na dzień 31.12.2013r. stan zatrudnienia wynosił:
terapeuta, zastępca kierownika 3/4etatu
kierownik ŚDS 1/1etatu
psycholog 3/4etatu
asystent osoby niepełnosprawnej 1/2etatu
psycholog 1/4etatu
pedagog 1/1atatu

Do  realizacji  zadań,  wynikających  z  podpisanych  i  realizowanych  w  2013r.  umów,  na  które 
Fundacja Nieprzetartego Szlaku pozyskała dotacje, zawarte zostały odpowiednie umowy zlecenia i 
o dzieło.

5.4. Kontynuacja działalności

W  przypadku  Fundacji  nieprzetartego  szlaku  nie  występuje  zagrożenie  niewypłacalności  oraz 
zakłóceń w kontynuowaniu działalności.

Sporządzono dnia 23.05.2014
Dziedzic Grażyna


