
INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
ZA ROK 2011

FUNDACJA KSZTAŁCENIA, WYPOCZYNKU I REKREACJI W
KRAKOWIE

31-213 KRAKÓW UL. EMAUS 30

l.WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

INFORMACJE OGÓLNE

Nazwa i siedziba firmy: FUNDACJA KSZTAŁCENIA, WYPOCZYNKU I REKREACJI W
KRAKOWIE

31-213 KRAKÓW UL. EMAUS 30
NIP 677-231-96-50
Regon 120768917

Organ rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieście w Krakowie,'
XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Nr KRS 0000312501

Rodzaj Działalności: Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej
niesklasyfikowanych 9499Z

Okres objęty sprawozdaniem finansowym i czas trwania:
Fundacja została powołana na czas nieoznaczony.
Rokiem obrotowym jest okres 12 miesięcy.
Sprawozdanie finansowe obejmuje okres 01.01.2011-31.12.2011 i został sporządzony przy
założeniu kontynuacji działalności Fundacji. Nie występują okoliczności, które
wskazywałyby na istnienie poważnych zagrożeń dla kontynuowania działalności Fundacji.
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INFORMACJA DO BILANSU I RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT

Przyjęte zasady rachunkowości
Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości jednostkowej do 3500 zł
amortyzowane są w 100% z chwilą wydania ich do użytkowania. Zobowiązania i należności
są wycenione w kwocie wymaganej zapłaty. Koszty są prowadzone w układzie rodzajowym.

Ewidencja księgowa:

Księgi rachunkowe prowadzone są techniką komputerową.
Ewidencja operacji gospodarczych na kontach syntetycznych oparta jest na zasadzie
podwójnego księgowania z zachowaniem ciągłości bilansowej. Pozwala na sporządzenie
zestawienia obrotów i sald oraz bilansu i rachunku zysków istrat.

2.DODATKOWE INFORMACJE DO BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT.

Bilans sporządzony na dzień 31.12.2011 wykazuj e po stronie aktywów i pasywów sumę
bilansową w wysokości 472 889,78 zł.
Inwestycja długoterminowa wykazana w bilansie w kwocie 264,00 zł jest fakturą zaliczkową
z tytułu opłaty wstępnej za reklamę.

Zysk za rok 2011 wykazany w rachunku zysków i strat w wysokości 162 116, 15 zł zostanie
przeznaczony, zgodnie ze statutem Fundacji na cele statutowe.
Rachunek zysków i strat sporządzony jest w układzie porównawczym, a koszty są w podziale
rodzajowym.

Podstawa do opodatkowania

Wynik finansowy bilansowy pokrywa się z wynikiem finansowym podatkowym

Przychody
597964,56

Koszty
435848,41

Dochód
162116,15

Na dzień bilansowy Fundacja nie posiada zobowiązań długoterminowych.
Nie tworzono odpisów aktualizacyjnych
W roku obrotowym nie wystąpiły zyski i straty nadzwyczajne.



Nie wystąpiły także inne istotne zdarzenia, które zagroziłyby działalności Fundacji.

Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2011 wynosi:
1 pracownik etatowy.
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(pieczęć jednostki)

BILANS

sporządzony na dzień: ~~..1.2:~O.1.1 .
jednostka obliczeniowa: zł .

31.12.2010 31.12.2011

264,00 264,00
31.12.2010 31.12.2011

253682,67

225 270,29 377 565,96

215449,81

a) untu)

b) budynki, lokale i obiekty
inżynierii lądowej i wodnej

c) urządzenia techniczne i
masz

d) środki trans ortu

e) inne środki trwałe

2 Środki trwale w budowie

3

";tir;
l
2

rawne

3

a)

- udziały lub akcje

-28412,38 162116,15

b)

- udziały lub akcje

264,00

2

- długoterminowa

197909,16 95323,82

b) inne

264,00 264,00 2 Wobec 190860,71 88576,89

a) kredyty i pożyczki

b) z tytułu emisji dłużnych
a ierów wartościow ch

c) inne zobowiązania finansowe2 Inne "rozliczenia
mi d okresowe

190860,71 88576,89



0,00

Zaliczki na dostawy h) z tytułu wynagrodzeń
Należrfośc!'ktQtJ{oterminQwe" .. 406264,71 403957,91 i) inne

422915,45
0,00

472625,78
28895,11

z tytułu dostaw i usług, o
d) okresie wymagalności:

do 12 rniesiecv
1,90860,7t
190860,71

5

16300,66

- nowvżei 12 miesiecv
88576,89

l Materiały
2 Półproduktv i produkty w toku e) zaliczki otrzvmane na dostawy
3 Produkty gotowe f) zobowiązania wekslowe

Należności od jednostek
powiązanych 3 Fundusze specjalne

l--a-)-t-<z:'::t":':yt":':U~łU=d::-oL:s:::ta'-w-:-iu-s-'-łu-g-,-o---+------I-------t.'''''';,lv=''~;· ...j;. k-It=i~ :;.ęd'zy··.··:il(;~so~~~;,~~
okresie spłaty: "<d;;f/';6;"" c,>; .', I\i\'",( 7 048,45 6746,93r---~~~~~----------~~--------~--------~~~ ~~~2-~~~ ~+- ~
- do 12 miesięcy 1 Uiemna wartość firmy

4 Towary

1J1<

28895,11
z tytułu podatków, ceł,

g) ubezpieczeń i innych świadczeń

- powyżej 12 miesięcy 2 Inne rozliczenia
międzyokresowe 7048,45

b) inne - dłuzoterminowe
6746,93

2 Należności od pozostałych
jednostek 406264,71 403957,91

296983,91

296983,91

106974,00

39772,76

39772,76

- krótkoterminowe 7048,45
a) z tytułu dostaw i usług, o

okresie spłaty: 406264,71

- do 12 miesięcy 406264,71

39772,76

39772,76

t/11.1!JYJ;?Y4-II? ć?I(APIl 1(-:.~ć7 o.
(imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzt;-~s~T
rachunkowych - na podstawie art. 52 ust 2 ustawy o rachunkowości)

- powyżej 12 miesiecv
z tytułu podatków, dotacji, ceł,

b) ubezpieczeń społecznych
i zdrowotnych oraz innych
świadczeń

c) inne 0,00
d) dochodzone na drodze sądowe i

III:' InwestvclektÓilloferminowe 16300,66

6746,93

- udziały lub akcje
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(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżel i jednostką
kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu
- na podstawie art. 52 ust 2 ustawy o rachunkowości)
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Krótkoterminowe aktywa
finansowe 16300,66

2 Inne inwestycje
krótkoterminowe

~

:tv.;.'·'~lf~~Ót~O!.frmi ~'~'---~~,,~.~·.•~.a.~,j-1,*~----------~--------~---4----------------------~----------+----------;
.,: mi do, '/f';,~ 350,08 0,00

423179,45 472 889,78 423179,45 472 889,78

a) w jednostkach powiązanych

- inne papiery wartościowe
- udzielone pożyczki
- inne krótkoterminowe aktywa

finansowe
b) w pozostałych jednostkach

- udziały lub akcje
- inne papiery wartościowe
- udzielone pożyczki
- inne krótkoterminowe aktywa

finansowe

) środki pieniężne i inne aktywa
c I pieniężne 16300,66

- środki pieniężne w kasie i na
rachunkach

- inne środki pieniężne
- inne aktywa pieniężne
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RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres .. °.1..01.'2°.1.1.~31:12:2011 .

(wariant porównawczy)
jednostka obliczeniowa: zł........

97173,27 3440,22

1 257 150,70 590895,95

I 0,00
II

1 257150,70 590895,95

792345,62 433581,88

132083,89 66067,86

342076,22 100704,79
30429,88 13109,67

54549,54 89256,77
0,00

233206,09 15853,22
0,00 148589,57

464805,08 157314,07
2610,72 3628,39

2610,72 3628,39

142,45 86,02

142,45 86,02

467273,35 160856,44

97173,27 3440,22

592923,00 2180,51

592923,00 2 180,51

-28476,38 162116,15

-28476,38 162116,15

-28476,38 162116,15
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