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31-534 Kraków
Al. Daszyńskiego 20/3
NIP: 675-14-19-145

Kraków 24.02.2014 r.

INFORMACJA DODATKOWA
ZA ROK OBROTOWY 2013
Część 1
1) Omówienie stosowanych metod wyceny (w tym amortyzacji) aktywów i pasywów oraz
przychodów i kosztów w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru:
Zakupione składniki majątkowe są ewidencjonowane i wyceniane na dzień bilansowy w
cenach zakupu. Amortyzacja środków trwałych jest naliczana przede wszystkim metodą
liniową wg stawek ustalonych w rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie amortyzacji
środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Środki trwałe oraz wartości
niematerialne i prawne o wartości równej lub mniejszej od 3.500,00 zł, mogą być zaliczane
do składników majątku trwałego lub księgowane w pozostałe koszty.
2) Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian metod księgowości i wyceny, jeżeli
wywierają one istotny wpływ na sprawozdanie finansowe, ich przyczyny i spowodowaną tym
zmianę kwoty wyniku finansowego:
W roku obrotowym nie zmieniono metod wyceny majątku. Zmiany metod księgowania nie
wpłynęły w istotny sposób na sprawozdanie finansowe.
3) Przedstawienie zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego dokonanych
w stosunku do poprzedniego roku obrotowego i wpływ wywołanych tym skutków
finansowych na sytuację majątkową i finansową oraz rentowność jednostki:
W Fundacji nie zmieniano sposobu sporządzania sprawozdania finansowego.
4) Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za
rok obrotowy:
Zapewniona została porównywalność danych sprawozdania finansowego.
5) Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nie
uwzględnionych w bilansie i rachunku wyników.
Po dniu bilansowym, w spółce nie wystąpiły zdarzenia, które dotyczyły okresu badanego a
nie zostały uwzględnione w sprawozdaniu finansowym.
6) Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu
finansowym roku obrotowego:
Nie wystąpiły.
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Bilans na dzień 31.12.2013r.
Stan na 31.12.2012

Treść

Stan na 31.12.2013

Stan na 31.12.2012

Treść

Ak tywa
A.

Aktywa trwałe
Wartości niematerialne

I.

Stan na 31.12.2013

Pasywa
0,00

0,00 A. Kapitał własny

0,00

0,00

i prawne

I.

Fundusz statutowy

- 993,49

32 800,13

1 500,00

1 500,00

0,00

0,00

II. Należne wpłaty na k apitał

1. Koszty zakończonych prac rozw ojow ych

podstwowy (wartość ujemna)

2. Wartość firmy

III. Udziały (ak cje) własne

3. Inne w artości niematerialne i praw ne

(wielk ość ujemna)

0,00

4. Zaliczki na w art.niemater.i praw ne

II. Rzeczowe ak tywa trwałe

IV. Kapitał zapasowy
0,00

0,00 V. Kapitał z ak tualizacji wyceny

1. Środki trw ałe

0,00

0,00 VI. Pozostałe k apitały rezerwowe

a. grunty w łasne (w tym pr.użytk.w ieczyst.)

0,00

0,00 VII. Zysk (strata)z lat ubiegłych

-1 385,90

-2 493,49

b. budynki, lokale i obiekty inżynierii

0,00

0,00 VIII. Zysk (strata) netto

-1 107,59

33 793,62

c. urządzenia techniczne i maszyny

0,00

0,00 IX. Odpisy z zysk u netto w ciągu rok u
7 465,16

6 104,01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7 465,16

6 104,01

1. Wobec jednostek pow iązanych

0,00

0,00

a. z tyt. dostaw i usług, o okresie w ymagaln:

0,00

d. środki transportu

obrotowego (wielk ość ujemna)

e. inne środki trw ałe
2. Środki trw ałe w budow ie

B. Zobowiązania i rezerwy na
0,00

0,00

0,00

0,00

1. Rezerw a z tytułu odroczonego

2. Od pozostałych jednostek

0,00

0,00

2. Rezerw a na św iadczenia emerytalne

IV. Inw estycje długoterminow e

0,00

0,00

3. Zaliczki na środki trw ałe w budow ie

III. Należności długoterminowe

zobowiązania
I.

1. Od jednostek pow iązanych

Rezerwy na zobowiązania
podatku dochodow ego

1. Nieruchomości

- długoterminow a
- krótkoterminow a

2. Wartości niematerialne i praw ne
3. Długoterminow e aktyw a finansow e

3. Pozostałe rezerw y

0,00

0,00

a. w jednostkach pow iązanych

- długoterminow e
- krótkoterminow e

b. w pozostałych jednostkach

II. Zobowiązania długoterminowe

4. Inne inw estycje długoterminow e

V. Długoterminow e rozliczenia międzyokres.

0,00

1. Wobec jednostek pow iązanych
2. Wobec pozostałych jednostek

2. Inne rozliczenia międzyokresow e

a. kredyty i pożyczki

B.
I.

0,00

1. Aktyw a z tyt.odroczonego podatku doch.

Aktywa obrotowe
Zapasy

6 471,67

38 904,14

0,00

0,00

1. Materiały

b. z tytułu emisji dłużnych papierów
w artościow ych
c. inne zobow iązania finansow e

2. Półprodukty i produkty w toku

0,00

0,00

3. Produkty gotow e

d. inne

III. Zobowiązania k rótk oterminowe

4. Tow ary
5. Zaliczki na dostaw y

II. Należności k rótk oterminowe

879,50

975,70

1. Należności od jednostek pow iązanych

0,00

0,00

a. z tyt. dostaw i usług, o okresie spłaty:

0,00

0,00

- do 12 miesięcy

- pow yżej 12 miesięcy

2. Wobec pozostałych jednostek

0,00

2. Należności od pozostałych jednostek

879,50

975,70

b. z tyt.emisji dłużnych pap.w artościow ych

a. z tyt. dostaw i usług, o okresie spłaty:

0,00

910,70

c. inne zobow iązania finansow e

0,00

910,70

d. z tyt. dostaw i usług, o okresie w ymagaln:

- pow yżej 12 miesięcy
b. z tyt. podatków , dotacji, ceł, ubez.społecz.

0,00
387,00

65,00

i zdrow otnych oraz innych św iadczeń
c. inne

5 499,76

37 828,44

5 499,76

37 828,44

5 499,76

37 828,44 IV. Rozliczenia międzyok resowe

5 499,76

37 828,44
0,00

- inne aktyw a pieniężne

2 832,21

559,00

2 275,80

3 324,00

896,00

3 370,00

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1. Ujemna w artość firmy
2. Inne rozliczenia międzyokresow e

2. Inne inw estycje krótkoterminow e

Suma aktywów

h. z tytułu w ynagrodzeń

3. Fundusze specjalne

- inne środki pieniężne

IV. Krótk oterminowe rozlicz.międzyok r.

2 832,21

212,16

św iadczeń

i. inne

b. w pozostałych jednostkach

- środki pieniężne w kasie i na rachunk.

212,16

- pow yżej 12 miesięcy

g. z tyt. podatków , ceł, ubezpieczeń i innych

a. w jednostkach pow iązanych

c. środki pieniężne i inne aktyw a pieniężne

0,00

f. zobow iązania w ekslow e

d. dochodzone na drodze sądow ej

1. Krótkoterminow e aktyw a finansow e

- do 12 miesięcy

6 104,01

e. zaliczki otrzymane na dostaw y

492,50

III. Inwestycje k rótk oterminowe

7 465,16

a. kredyty i pożyczki

0,00

- do 12 miesięcy

0,00
0,00

b. inne

- pow yżej 12 miesięcy
b. inne

- do 12 miesięcy

0,00

- długoterminow e

92,41

100,00

6 471,67

38 904,14
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- krótkoterminow e

Suma pasywów

0,00
0,00

0,00

6 471,67

38 904,14

Rachunek zysków i strat za 01.01.2013 – 31.12.2013

A.
I.
II.
III.
IV.
B.
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
C.
D.
I.
II.
III.
E.
I.
II.
III.
F.
G.
I.
II.
III.
IV.
V.
H.
I.
II.
III.
IV.
I.
J.
I.
II.
K.
L.
M.
N.

WYSZCZEGÓLNIENIE
PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM:
- od jednostek powiązanych
Przychody netto ze sprzedaży produktów
Zmiana stanu produktów (zwiększenie wartość dodatnia, zmniejszenie wartość ujemna)
Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów
KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ
Amortyzacja
Zużycie materiałów i energii
Usługi obce
Podatki i opłaty, w tym:
- podatek akcyzowy
Wynagrodzenia
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
Pozostałe koszty rodzajowe
Wartość sprzedanych towarów i materiałów
ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A-B)
POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
Dotacje
Inne przychody operacyjne
POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
Inne koszty operacyjne
ZYSK (STRATA) NA DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D-E)
PRZYCHODY FINANSOWE
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
- od jednostek powiązanych
Odsetki, w tym:
- od jednostek powiązanych
Zysk ze zbycia inwestycji
Aktualizacja wartości inwestycji
Inne
KOSZTY FINANSOWE
Odsetki, w tym:
- od jednostek powiązanych
Strata ze zbycia inwestycji
Aktualizacja wartości inwestycji
Inne
ZYSK (STRATA) NA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (F+G-H)
WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH (J.I - J.II)
Zyski nadzwyczajne
Straty nadzwyczajne
ZYSK (STRATA) BRUTTO (I+/-J)
PODATEK DOCHODOWY
POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA
STRATY)
ZYSK (STRATA) NETTO (K-L-M)
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31.12.2013
1 500,00

31.12.2012
0,00

1 500,00

0,00
130 934,67

0,00
3 737,95

28 464,80
38 163,33
9 691,54

0,00
1 082,15
475,80

54 615,00

2 180,00

0,00
- 129 434,67
163 228,29

0,00
- 3 737,95
2 630,36

150 805,00
12 423,29
0,00

0,00
2 630,36
0,00

33 793,62
0,00

- 1 107,59
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

33 793,62
0,00

- 1 107,59
0,00

33 793,62

- 1 107,59
0,00

33 793,62

- 1 107,59

Część 2
1) Szczegółowy zakres wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości
niematerialnych i prawnych oraz trwałych lokat finansowych, zawierający stan tych aktywów
na początek roku obrotowego, zwiększenia z tytułu: przeceny (aktualizacji), inwestycji,
przemieszczeń wewnętrznych, zmniejszeń oraz stan na koniec roku obrotowego, a dla
majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej
amortyzacji (umorzenia):
Wartość nabycia lub koszt wytworzenia
Nazwa grupy
składników majątku
trwałego

Stan na
początek roku
obrotowego

Aktualizacja

Przychody

Rozchody

Stan na
koniec roku
obrotowego

Wartości niematerialne
i prawne

0,00

0,00

Rzeczowy majątek
trwały

0,00

0,00

Finansowy majątek
trwały

0,00

0,00

Należności
długoterminowe

0,00

0,00

- grunty własne
- budynki i budowle
- urządzenia techniczne i
maszyny
- środki transportu
- inne środki trwałe
- inwestycje rozpoczęte
- zaliczki na poczet
inwestycji
- środki trwałe
umorzone
jednorazowo
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Umorzenie
Nazwa grupy
składników majątku
trwałego

Stan na
początek roku
obrotowego

Aktualizacja

Przychody

Rozchody

Stan na
koniec roku
obrotowego

Wartości
niematerialnych i
prawnych

0,00

0,00

Rzeczowego majątku
trwałego

0,00

0,00

Finansowego majątku
trwałego

0,00

0,00

Należności
długoterminowych

0,00

0,00

- budynków i budowli
- urządzeń technicznych
i maszyn
- środków transportu
- pozostałych środków
trwałych
- inwestycji
rozpoczętych
- środków trwałych
umorzonych
jednorazowo

2) Wartość gruntów użytkowanych wieczyście: 0,00 zł
3) Wartości nie amortyzowanych (umarzanych) przez jednostkę środków trwałych
używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych (w tym leasingu operacyjnego):
Nie dotyczy
4) Zobowiązania wobec budżetu państwa lub gminy z tytułu uzyskania prawa własności
budynków i budowli:
Nie wystąpiły.
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5) Dane o strukturze własności kapitału podstawowego:
Własność

Stan na początek roku
obrotowego

Fundusz statutowy

6)

Stan na koniec roku obrotowego

PLN

%

PLN

%

1 500,00

100

1 500,00

100

Stan na początek roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy
kapitałów zapasowych i rezerwowych:
Kapitał
Treść

Razem
zapasowy

z aktualizacji
wyceny

pozostały

Stan na początek roku
obrotowego

- 1 385,90

- 1 385,90

Zwiększenia

- 1 107,59

- 1 107,59

- 1 107,59

- 1 107,59

- 2 493,49

- 2 493,49

- zysku
- z wpłat wspólników
- inne
Zmniejszenia
- inne
Stan na koniec roku
obrotowego

7)

Propozycje co do sposobu podziału zysku/pokrycia straty za rok obrotowy:
Zysk za rok obrotowy 2013 w wysokości 33 793,62 zł zostanie przeznaczony na pokrycie
strat z lat poprzednich oraz realizację celów statutowych w kolejnych latach.
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8) Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego,
zwiększenia, wykorzystanie, rozwiązanie i stan na koniec roku obrotowego, ze wskazaniem
tych z nich, które korygują stan należności, a więc zmniejszają aktywa:
W Fundacji Instytut Aurea Libertas nie istnieją rezerwy na należności z tytułu sprzedaży
towarów handlowych.
Stan na początek roku

Zwiększenia

Rozwiązanie

Stan na koniec roku

0,00

0,00

9) Podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy
przewidywanym umową okresie spłaty:
Zobowiązania o przewidywanym okresie spłaty do 1 roku:

6 104,01

Zobowiązania o przewidywanym okresie spłaty od 1 do 5 lat:

0,00

10) Wykaz

czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych oraz przychodów przyszłych
okresów:
Tytuł

Stan na początek roku
obrotowego

Stan na koniec roku
obrotowego

Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów
- ubezpieczenia

0,00

0,00

- inne

92,41

100,00

92,41

100,00

Razem

Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów
0,00
- bierne RMK
- przychody przyszłych
okresów
Razem

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11) Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki:
Nie wystąpiły.
12) Zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i
poręczenia:
Nie wystąpiły.
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Część 3
1) Struktura rzeczowa (rodzaje działalności) i terytorialna (kraj eksport) przychodów ze
sprzedaży towarów i produktów:
struktura rzeczowa:
Sprzedaż wyrobów własnych

100,00 %

Sprzedaż towarów handlowych

0,00 %

struktura terytorialna:
Sprzedaż krajowa:

100,00 %

Sprzedaż eksportowa:

0,00 %

2) Wysokość i
(umorzeniowych):

wyjaśnienie

przyczyn

nieplanowanych

odpisów

amortyzacyjnych

Nie dotyczy.
3) Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów, o których mowa w art. 35 ust. 3
ustawy:
Nie wystąpiły.
4) Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku
obrotowym lub przewidzianej do zaprzestania w roku następnym:
Nie wystąpiły.
Rozliczenie głównych pozycji różniących
dochodowym od wyniku finansowego brutto:

5)

podstawę

Nazwa

opodatkowania

podatkiem

Dane za rok obrotowy

Zysk brutto

33 793,62

Dochody wyłączone od opodatkowania

33 793,62

Przychody księgowane nie wliczone do podstawy
opodatkowania

0,00

Przychody opodatkowane nie ujęte w księgach

0,00

Koszty księgowane trwale nie stanowiące kosztów uzyskania (
bez darowizn )

0,00

Koszty księgowane przejściowo nie stanowiące kosztów
uzyskania

0,00

Koszty stanowiące koszt nie ujęte w księgach

0,00

Darowizny podlegające odliczeniu

0,00

Ulgi inwestycyjne

0,00

Premia inwestycyjna

0,00

Zysk podatkowy

33 793,62
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6) Dane o kosztach według rodzaju jednostek, które sporządzają rachunek zysków i strat
według wariantu kalkulacyjnego:
Fundacja sporządza rachunek wyników według wariantu porównawczego.
7) Koszt wytworzenia inwestycji rozpoczętych, środków trwałych i rozwoju na własne
potrzeby.
Nie wystąpiły
8) Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych z podziałem na losowe i pozostałe:
nie wystąpiły pozostałe straty nadzwyczajne
9) Podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych:
Nie wystąpił.
Część 4
1) Struktura środków pieniężnych do sprawozdania z przepływów środków pieniężnych:
Nie dotyczy.
Część 5
1) Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji metodą pełną
lub praw własności:
Nie wystąpiły.
2)

Przeciętne zatrudnienie w roku obrotowym: 0,00

3) Wynagrodzenia, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłacone członkom zarządu i
organów nadzorczych spółek handlowych:
Nie dotyczy.
4) Pożyczki udzielone członkom zarządu i organów nadzorczych spółek kapitałowych:
Nie wystąpiły.
5) Transakcje z członkami zarządu i organów nadzorczych, ich małżonkami, krewnymi lub
powinowatymi w linii prostej do drugiego stopnia lub związanymi z tytułu opieki,
przysposobienia lub kurateli z osobą zarządzającą lub będącą w organach nadzorczych
jednostki lub spółki lub spółkami, w których są znaczącymi udziałowcami (akcjonariuszami)
lub wspólnikami:
Nie dotyczy
6)

Transakcje ze spółkami powiązanymi kapitałowo, a które nie są objęte skonsolidowanym
sprawozdaniem finansowym:

Nie dotyczy
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