
   
 

 
INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 

ZA 2008 rok 
Fundacji Skarbowo ści im. Jana Pawła II w Bydgoszczy 

 
 

  
I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 

 
1. Fundacja Skarbowości im. Jana Pawła II z siedzibą w Bydgoszczy wpisana jest do Krajowego 

Rejestru Sądowego pod numerem 39541 prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy - XIII 
Wydział Gospodarczy. 
 

2. Fundacja prowadzi działalność statutową i gospodarczą w zakresie działania na rzecz umacniania 
więzi środowiskowej wśród pracowników skarbowych oraz roztoczenia wszechstronnej opieki nad 
środowiskiem polskich pracowników skarbowych. 
 

3. Rok 2008 jest dziewiątym rokiem działalności Fundacji i w załączonym sprawozdaniu finansowym 
znajdują się dane za cały rok kalendarzowy tj. za okres od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. 
 

4. Roczne sprawozdanie finansowe obejmuje okres do 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. 
 

5. Roczne sprawozdanie finansowe sporządzono przy załoŜeniu kontynuowania działalności 
Fundacji przez co najmniej 12 kolejnych miesięcy i dłuŜej; nie są znane okoliczności, które 
wskazywałyby na istnienie powaŜnych zagroŜeń dla kontynuowania przez Fundację działalności. 
 

6. Aktywa i pasywa wyceniono według zasad określonych ustawą o rachunkowości, z tym  Ŝe: 
a) do amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka stosuje 
stawki przewidziane w wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych, stanowiących załącznik do 
ustawy podatkowej. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości od 1500,00 zł 
do 3500,00 zł są amortyzowane jednorazowo, natomiast poniŜej 1500,00 zł zalicza się 
bezpośrednio do kosztów jako zuŜycie materiałów, 
b) środki trwałe, oprócz umarzanych jednorazowo amortyzuje się metodą liniową za pomocą 
stawek podatkowych, 

  c) wartości niematerialne i prawne o wartości jednostkowej do 3.500 zł odpisuje się  jednorazowo 
w pełnej ich wartości w koszty, natomiast o wartości wyŜszej są amortyzowane według zasad i 
stawek podatkowych, 

      d) ewidencję zapasów prowadzi się w sposób następujący: 
- materiały przekazywane bezpośrednio z zakupu na potrzeby administracyjno-gospodarcze 
odpisuje się w koszty w pełnej ich wartości wynikającej z faktur (rachunków) pod datą ich zakupu, 
- materiały i towary handlowe odpisuje się na magazyn w dniu ich zakupu i ustala wartość tych 
składników aktywów oraz dokonuje ich wyceny i korekty kosztów w momencie sprzedaŜy o wartość 
sprzedanych towarów w cenach zakupu  , 
e) jednostka dokonuje czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów w szczególności 
ubezpieczeń majątkowych itp. rozliczeń międzyokresowych, 
f) inne otrzymane środki pienięŜne – np. czeki gotówkowe – ujmowane są w ewidencji 
pozabilansowej do czasu ich realizacji i ujmowane w księgach rachunkowych w wartości netto ( po 
pomniejszeniu o prowizje i opłaty związane z ich realizacją ), na dzień bilansowy niezrealizowane 
czeki ujmowane są w księgach rachunkowych do czasu ich realizacji, 
g) jednostka co roku rezygnuje ze stosowania zasady ostroŜności określonej w ustawie, 
h) jednostka sporządza rachunek zysków i start w postaci porównawczej oraz bilans ze 
szczegółowością  określoną w  rozporządzeniu  ministra finansów z dnia 15.11.2001 r. w sprawie 
szczegółowych zasad rachunkowości dla jednostek nie mających obowiązku badania bilansu. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 II.   Dodatkowe informacje i obja śnienia 

 
1. Wartość środków trwałych na dzień  31.12.2008 r. wynosi: 

wartość brutto:       45.343,64  zł 
umorzenie:       21.611,04  zł 
wartość netto:         23.732,60  zł 
 

2. Kapitał statutowy wynosi 59.268,21 zł i stanowi fundusz podstawowy Fundacji. 
 

3. Straty z lat ubiegłych w wysokości 108.398,44 zł zostały częściowo pokryte z dochodu roku 2008. 
 
4. Wynik finansowy roku 2008 (dochód) w wysokości 32.085,88 zł został zwolniony z 

przeznaczeniem na działalność statutową. 
 

5. Na środki pienięŜne w wysokości ogółem 1.854,99 zł składają się: 
• środki w kasie             92,32 zł 
• środki na rachunku bankowym     1.762,67 zł 

 
6. NaleŜności na dzień bilansowy wynoszą ogółem 4.822,68 zł. W całości są to naleŜności 

krótkoterminowe i składają się z: 
• naleŜności z tytułu dostaw i usług:      4.497,16 zł 
• naleŜności z tytułu podatku VAT:               118,52 zł  
• inne:             207,00 zł 

 
7. Zobowiązania na dzień bilansowy wynoszą ogółem 11.812,11 zł. W całości są to zobowiązania 

krótkoterminowe i składają się z : 
• zobowiązań z tytułu dostaw i usług:       2.680,49 zł 
• zobowiązań z tytułu podatków i ubezpieczeń:    7.506,02 zł 
• zobowiązania pozostałe:       1.470,00 zł 

 
8. Zobowiązania zabezpieczone na majątku Fundacji nie występują; nie udzielono Ŝadnych 

poręczeń lub gwarancji.  
 

9. Zapas rzeczowych aktywów obrotowych na dzień 31.12.2008 roku wynosi: 0,00 zł. 
 

10. Struktura przychodów i kosztów ujęta jest w rachunku zysków i strat łącznie: przychody i koszty 
statutowe, przychody i koszty z działalności gospodarczej oraz koszty administracyjne, jak teŜ 
pozostałe przychody i koszty operacyjne oraz przychody i koszty finansowe zgodnie z określonym 
ustawą o rachunkowości układem rachunku zysków i strat w wersji porównawczej. 
 

11. Przychody i koszty finansowe dotyczą odsetek bankowych ponoszonych w związku z firmowym 
rachunkiem bankowym. 

 
12. Przychody operacyjne są wynikiem korekty podatku VAT dokonanej w roku 2009 w związku z 

ustaleniem prawidłowej proporcji bazowej za miniony rok podatkowy. 
Na koszty operacyjne w wysokości 4.590,54 zł składają się: 
• koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów, 

            przede wszystkim usługi gastronomiczne:                4.588,09 zł 
• pozostałe koszty:                                    2,45 zł 

 



 
 

13. Dane do deklaracji podatkowej: 
• przychód łączny Fundacji z RZiS:    396.834,55 zł 
• koszty łącznie z RZiS:     329.106,16 zł 

w tym koszty NKUP:         4.588,09 zł 
w tym wynagrodzenia i składki ZUS płatne w roku 2008:     1.676,20 zł 

• koszty stanowiące KUP:     322.841,87 zł 
• składki ZUS z 12/2007 

            uregulowane w 01/2008:            606,98 zł 
• koszty łącznie do CIT-8:     323.448,85 zł 
• wynik podatkowy – dochód:       73.385,70 zł 

 
14. Średnie zatrudnienie w roku bilansowym wynosiło 1 osobę.  
 
 

 
        Bydgoszcz, dn. ________________________ 

 
 
 

Mariusz Gotowicz     _________________________________________ 
 
 
Sławomir Dworski     _________________________________________ 
 
 
GraŜyna Polachowska    _________________________________________ 
 
 
Ryszard Pruczkowski     _________________________________________ 
 
 
Tomasz Dworski     _________________________________________ 


