INFORMACJA DODATKOWA
DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
FUNDACJI AKADEMICJIEJ „NA PROGU”
za rok 2017
1.Nazwa i siedziba jednostki, podstawowy przedmiot działalności jednostki oraz
wskazanie właściwego sądu lub innego organu prowadzącego rejestr:
1.1 Nazwa i siedziba: Fundacja Akademicka „Na progu”, 42-200 Częstochowa, ul.
Kilińskiego 132
1.2 Podstawowy przedmiot działalności:
 działalność oświatowo-wychowawcza,
 działalność naukowo-dydaktyczna,
 rozpowszechnianie kultury i sztuki jako dziedzin życia społecznego,
 organizowanie oraz udzielanie pomocy w doskonaleniu warsztatu artystycznego,
 rozwijanie wiedzy o kulturze i sztuce,
 kultywowanie zwyczajów i tradycji polskich i kultury europejskiej,
 promocja integracji europejskiej,
 działalność prorodzinna,
 popularyzacja idei mediacji rodzinnej i społecznej,
 rozwijanie i umacnianie postaw nastawionych na aktywne współdziałanie w rozwoju
społeczeństwa obywatelskiego,
 upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a
także działań wspomagających rozwój demokracji,
 promocja i organizacja wolontariatu,
 działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
 działalność charytatywna,
 działanie na rzecz osób niepełnosprawnych,
 prowadzenie działalności sportowo-rekreacyjnej,
 organizowanie wypoczynku dla dzieci, młodzieży i dorosłych,
 propagowanie profilaktyki zdrowotnej, przeciwdziałanie alkoholizmowi,
nikotynizmowi, narkomanii i innym uzależnieniom,
 działanie na rzecz ochrony środowiska i życia ekologicznego,
 aktywizacja środowiska do własnego rozwoju w różnych dziedzinach
1.3 Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
 Produkcję gotowych wyrobów tekstylnych (13.92.Z);
 Produkcję pozostałej odzieży wierzchniej (14.13.Z);
 Produkcję pozostałej odzieży i dodatków do odzieży (14.19.Z);
 Produkcję pozostałej odzieży dzianej (14.39.Z);
 Produkcję pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i
materiałów używanych do wyplatania (16.29.Z);
 Produkcję wyrobów jubilerskich i podobnych (32.12.Z);
 Produkcję sztucznej biżuterii i wyrobów podobnych (32.13.Z);
 Produkcję gier i zabawek (32.40.Z);
 Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania (55.20.Z);
 Prowadzenie ruchomych placówek gastronomicznych (PKD 56.10.B);
 Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)
56.21.Z;
 Wykonywanie pozostałej usługowej działalności gastronomicznej (PKD 56.29.Z);



































Przygotowywanie i podawanie napojów (PKD 56.30.Z);
Wydawanie gazet 58.13.Z;
Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (58.14.Z);
Pozostałą działalność wydawniczą (58.19.Z);
Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
(59.11.Z);
Wykonywanie działalności związanej z projekcją filmów (PKD 59.14.Z);
Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych (59.20.Z);
Działalność portali internetowych (63.12.Z);
Działalność agencji informacyjnych (63.91.Z);
Pozostałą działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej
niesklasyfikowana (63.99.Z);
Wykonywanie działalności w zakresie rozwijania i budowania stosunków
międzyludzkich (public relations) i komunikacji (PKD70.21.Z);
Wykonywanie działalności w zakresie pozostałego doradztwa związanego z
prowadzeniem działalności gospodarczej i zarządzaniem(PKD 70.22.Z);
Działalność agencji reklamowych (73.11.Z);
Badanie rynku i opinii publicznej (73.20.Z);
Prowadzenie działalności związanej z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem
pracowników (PKD 78.10.Z);
Działalność w zakresie informacji turystycznej (79.90.B);
Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie
indziej niesklasyfikowana (82.99.Z);
Prowadzenie pozaszkolnych form edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i
rekreacyjnych (PKD 85.51.Z);
Prowadzenie pozaszkolnych form edukacji artystycznej (PKD 85.52.Z);
Prowadzenie nauki języków obcych (PKD 85.59.A);
Działalność z zakresu pozostałych pozaszkolnych form edukacji, gdzie indziej
niesklasyfikowana (PKD 85.59.B);
Wykonywanie działalności wspomagającej edukację (PKD 85.60.Z);
Wykonywanie działalności fizjoterapeutycznej (PKD86.90.A);
Prowadzenie pozostałej działalności w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej
niesklasyfikowanej (PKD 86.90.E);
Prowadzenie działalności z zakresu pomocy społecznej bez zakwaterowania dla osób
w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych (PKD 88.10.Z);
Opiekę dzienną nad dziećmi (PKD 88.91.Z);
Prowadzenie działalności z zakresu pozostałej pomocy społecznej bez
zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowanej (PKD 88.99.Z);
Prowadzenie działalności związanej z wystawianiem przedstawień artystycznych
(PKD 90.01.Z);
Prowadzenie działalności wspomagającej wystawianie przedstawień artystycznych
(PKD 90.02.Z);
Działalność obiektów kulturalnych (90.04.Z);
Pozostałą działalność związana ze sportem (93.19.Z);
Pozostałą działalność rozrywkowa i rekreacyjna (93.29.Z);
Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana
(94.99.Z);

1.4 Właściwy sąd prowadzący rejestr: Stowarzyszenie zarejestrowane jest w Krajowym
Rejestrze Sądowym Rejestr Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych,
Fundacji oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej oraz Rejestrze Przedsiębiorców pod
numerem KRS: 0000308935
2.Wskazanie czasu trwania działalności jednostki:
2.1 Nieograniczony
3.Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem:
3.1 Przedmiotowe sprawozdanie finansowe obejmuje rok obrotowy od 01.01.2017r do
31.12.2017r.
4.Wskazanie, czy sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania
działalności przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy istnieją
okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalność:
4.1 Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności
przez jednostkę w 2018 roku oraz nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie
kontynuowania działalności.
Rachunek zysków i strat minionego roku obrotowego wykazuje stratę netto z całokształtu
działalności Fundacji w wysokości -5442,83 zł, na który składa się :
a) strata z działalności statutowej w wysokości -5442,83 zł.
5.Omówienie przyjętych zasad rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów
i pasywów:
5.1 Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało na podstawie ksiąg rachunkowych
prowadzonych w roku obrotowym zgodnie z dokumentacją przyjętych zasad rachunkowości
ustaloną i wprowadzoną do stosowania postanowieniami uchwały Zarządu Fundacji
wprowadzającej z dniem 01.07.2008 r :
a) zasady ustalania roku obrotowego i okresów sprawozdawczych,
b) zakładowe zasady wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego,
c) zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych, w tym zakładowy plan kont,
d) w sposób zgodny z obowiązującą ustawą o rachunkowości.
Zakładowe zasady, metody i wzory wybrano spośród możliwych do stosowania zasad,
metod i wzorów dopuszczonych Ustawą o rachunkowości z dn.29.09.1994 r ( Dz.U. z
2002 r nr 76, poz. 694 z póź .zm. ) i wprowadzono je do stosowania na okres wieloletni.
5.2 Metody wyceny i sporządzania sprawozdania finansowego.
5.2.1 Metody wyceny aktywów i pasywów:
a) środki trwałe amortyzowane były jednorazowo po ich wydaniu do użytkowania.
b) należności i zobowiązania wyceniono w kwotach wymagających zapłaty.
c) środki pieniężne na rachunkach bankowych i w kasie wyceniono wg wartości
nominalnej.
5.2.2 W trakcie roku nie dokonywano zmian metod rachunkowości i wyceny.
5.2.3 W bieżącym roku nie zmieniano sposobu sporządzania sprawozdania finansowego w
stosunku do lat ubiegłych.
5.2.4 Nie wystąpiły znaczące zdarzenia po dniu bilansowym.
DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA
I.

Uzupełniające informacje o aktywach i pasywach bilansu.

1. W roku obrotowym 2017 w majątku Fundacji nie wystąpiły wartości niematerialne i
prawne.
2. Fundacja nie posiada gruntów użytkowanych wieczyście.
3. Środki trwałe używane na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów nie
występują.
4. Zobowiązania wobec budżetu państwa i gminy z tytułu praw własności budynków i
budowli nie występują.
5. Kapitał podstawowy w kwocie 1000 zł. w całości jest własnością Fundacji.
6. Kapitały zapasowe i rezerwowe w kwocie 7670,24 zł. przeznaczony została na działalności
statutową i pokrycie strat przyszłych lat obrachunkowych.
7. Zgodnie z postanowieniami Statutu strata za rok 2017 w kwocie -5442,83 zł. zostanie
pokryta z zysku z lat ubiegłych.
10. W prezentowanym roku obrotowym Organizacja nie utworzyła rezerw.
11. Nie dokonano żadnych odpisów aktualizujących wartość należności.
12. Zobowiązania długoterminowe nie występują
13.Zobowiązania zabezpieczone na majątku Fundacji nie występują.
14.Zobowiązania warunkowe nie występują.
II.

Uzupełniające dane o przychodach i kosztach oraz wyniku finansowym.

1.Strukturę rzeczową przychodów z działalności statutowej przedstawia poniższa tabela :
PRZYCHODY
Przychody z działalności
statutowej :
–
Przychowy z działalności
statutowej odpłatnej
–
Przychody z 1%
Przychody statutowe (darowizny)
Przychody finansowe
Razem

Kwota

11.899,30
10.920,00
979,30
30
0,18
11.929,48

2.Odpisy aktualizujące środki trwałe nie wystąpiły.
3.Odpisy aktualizujące wartość nabytych lub powstałych aktywów finansowych oraz innych
inwestycji, o których mowa w art.35 ustawy o rachunkowości nie wystąpiły.
4.Cała działalność statutowa Fundacji podjęta w roku obrotowym była prowadzona przez cały
rok 2017.
5.Struktura kosztów
Lp. Wyszczególnienie
Kwota
1
Koszty statutowe
15.630,36
 warsztaty z języków obcych
 program „przyłącz się do paczki”
2
Koszty administracyjne
1.741,95
- prowizja bankowa, usługa księgowa, art. biurowe
1741,95
4
Koszty finansowe - odsetki
0
RAZEM KOSZTY
17.372,31

6.Inwestycje rozpoczęte, środki trwałe i prace rozwojowe na własne potrzeby nie występują.
7.Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe nie wystąpiły i nie planuje się takich wydatków w
roku następnym.
8.W roku obrotowym nie wystąpiły zyski i straty nadzwyczajne.
9.Podatek dochodowy nie wystąpił.
III. Struktura środków pieniężnych do sprawozdania z przepływu środków pieniężnych
1.Fundacja nie sporządza sprawozdania z przepływu środków pieniężnych
IV. Informacje uzupełniające :
1. Przeciętne zatrudnienie w grupach zawodowych jest następujące :
Lp Grupa zawodowa
Przeciętne
.
zatrudnienie
1. Pracownicy na stanowiskach
nierobotniczych
0
RAZEM

0

2.Wynagrodzenia z tytułu umów cywilnoprawnych dla osób wchodzących w skład organów
zarządzających nadzorujących nie występują
3.Pożyczki i świadczenia o podobnym charakterze dla osób wchodzących w skład organów
zarządzających i nadzorujących nie występują.
V. Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych i zdarzeniach,
które wystąpiły po dniu bilansowym .
1.W sprawozdaniu finansowym nie ujęto żadnych znaczących zdarzeń z lat ubiegłych.
2.Po dniu bilansowym nie wystąpiły żadne inne znaczące zdarzenia, których nie
uwzględniono w sprawozdaniu .
3.W roku obrotowym nie dokonano zmian zasad rachunkowości.
VI. Pozostałe zagadnienia nie dotyczą Fundacji.
Mykanów, 31.03.2018 r

Sporządziła : Justyna Nowak
Księgowa

