INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
ZA 2017 ROK
FUNDACJI „RAZEM ZDĄŻYMY”
35-105 Rzeszów, ul. Magazynowa 1
I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
Fundacja pod nazwą „RAZEM ZDĄŻYMY” została ustanowiona przez Jerzego Nowaka, zwanego
fundatorem i działa na podstawie przepisów prawa polskiego, oraz statutu. Została zarejestrowana w
Sadzie Rejonowym w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS 0000295660 w dniu 20.12.2007 roku. Od dnia 19.11.2009 roku Fundacja posiada
status organizacji pożytku publicznego.
NIP: 813-35-30-273, REGON: 180288270.
W roku 2017 Fundacja zrealizowała liczne przedsięwzięcia, które szczegółowo zostały omówione w
sprawozdaniu zarządu z działalności za 2017 rok.
Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01.01.2017 roku do 31.12.2017 roku.
W skład jednostki nie wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne. Sprawozdanie finansowe zostało
sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez Fundację. Według zarządu fundacji nie
istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenia kontynuowania przez nią działalności.
1. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się wg cen nabycia lub kosztów
wytworzenia pomniejszonej o odpisy amortyzacyjne.
2. Krajowe środki pieniężne wykazuje się w ich wartości nominalnej.
3. Należności i zobowiązania krajowe wykazuje się w kwotach wymagalnych zapłaty.
4. Środki pieniężne kapitały, wyemitowane papiery wartościowe oraz pozostałe aktywa i pasywa
według wartości nominalnej.
5. W roku obrotowym nie zostały zmienione metody księgowań i wyceny.
6. Nie zmieniono w stosunku do roku poprzedniego sposobów sporządzanie sprawozdania
finansowego.
7. Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok
poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy są zawarte w sprawozdaniu finansowym.
8. Nie wystąpiły po dniu bilansowym znaczące zdarzenia mające wpływ na bilans.
9. Nie wystąpiły znaczące zdarzenia z lat ubiegłych mające wpływ na bilans.
II.
1. Nie wystąpiły zmiany wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych
i prawnych oraz trwałych lokat finansowych. Nie wystąpiły zwiększenia z tytułu: przeceny,
inwestycji, przemieszczeń wewnętrznych, zmniejszenia oraz stan na koniec roku obrotowego,
a dla majątku amortyzowanego – nie nastąpiły zmiany dotychczasowej amortyzacji
(umorzenia).
2. Fundacja w 2016 roku nie zakupiła żadnych środków trwałych.
3. Nie wystąpiły grunty użytkowane wieczyście.
4. Nie wystąpiły nie amortyzowane środki trwałe, użytkowane na podstawie umowy najmu,
dzierżawy i innych umów.
5. Fundacja nie posiada kapitału zakładowego, kapitału zapasowego, kapitału rezerwowego z
tytułu aktualizacji.
6. Fundacja posiada fundusz założycielski w kwocie - 1 000,00 zł.
7. Fundacja nie posiada żadnych zobowiązań wobec budżetu państwa ani gminy z tytułu
uzyskania własności prawa własności budynków i budowli.
8. Fundacja za 2017 rok zamknęła swoją działalność nadwyżką przychodów nad kosztami
w kwocie : - 215 336,38 zł.
9. Wartość finansowego majątku trwałego wynosi 0,00 zł.
10. Nie tworzono rezerw w roku obrotowym.
11. Nie wystąpiły przychody przyszłych okresów.
12. Fundacja nie posiada zobowiązań warunkowych.

13. Nie wystąpiły zobowiązania długoterminowe.
14. Fundacja nie posiada rozliczeń międzyokresowych czynnych i biernych.
III.
1. Przychody z działalności statutowej za 2017 rok wynosiły – 251 377,71 zł.
- wpłaty osób fizycznych
- 6 838,03 zł.
- wpłaty organizacji pozarządowych
- 18 284,50 zł.
- wpłaty Urzędów Skarbowych z tyt. 1% od podatku
- 31 374,40 zł.
- przychody z działalności statutowej z lat poprzednich - 194 880,78 zł.
2. Przychody finansowe z tytułu uzyskanych odsetek
1 675,61 zł.
3. Nie wystąpiły nieplanowane odpisy amortyzacyjne.
4. Nie wystąpiły odpisy aktualizujące wartość zapasów.
5. Nie wystąpiły koszty ani przychody produkcji zaniechanej.
6. Fundacja nie prowadzi inwestycji oraz nie posiada dłużnych papierów wartościowych.
7. Dane o kosztach:
- koszty realizacji zadań statutowych
17 738,23 zł
- zużycie materiałów i energii
0,00 zł
- usługi obce
341,73 zł
- wynagrodzenia
16 200,00 zł
- świadczenia dla pracowników
3 436,88 zł
- amortyzacja
0,00 zł
- podatki i opłaty
0,00 zł
- pozostałe
0,00 zł
Razem koszty
37 716,84 zł.
8. Nie wystąpiły koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów.
9. Nie wystąpiły straty i zyski nadzwyczajne.
10. Nie wystąpił podatek dochodowy od operacji nadzwyczajnych.
11. Nie wystąpiły przyszłe zobowiązania z tytułu podatku dochodowego.
IV.
1. Jednostka nie sporządza sprawozdania z przepływów środków pieniężnych.
V.
1.
2.
3.
4.
5.
VI.
1.
2.
3.
VII.
1.

Nie wystąpiły wspólne przedsięwzięcia.
Fundacja w 2017 roku zatrudniła jednego pracownika na umowę o pracę.
Fundacja nie udziela pożyczek członkom zarządu.
Nie wystąpiły transakcje z członkami zarządu.
Nie wystąpiły transakcje ze spółkami powiązanymi kapitałowo.
Fundacja nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
Fundacja nie posiada udziałów w innych spółkach.
Dane liczbowe dotyczące spółek powiązanych kapitałowo z jednostką – nie dotyczy.
Informacje o tendencjach zmian w przychodach i kosztach oraz składnikach majątku i źródła ich
finansowania – nie przewiduje się.
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