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FUNDACJA POMOCY MATEMATYKOM I INFORMATYKOM NIESPRAWNYM RUCHOWO 

 

Informacja dodatkowa 

do bilansu i rachunku wyników za 2010 rok 

 

 

Przyjęte zasady rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach 

obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów 

i pasywów (w tym także dokonywania odpisów amortyzacyjnych i umorzeniowych), ustala 

się wynik finansowy i sporządza sprawozdanie finansowe tak, aby za kolejne lata informacje 

z nich wynikające były porównywalne. 

Dla zapewnienia współmierności przychodów i związanych z nimi kosztów do aktywów lub 

pasywów danego okresu sprawozdawczego zaliczono koszty lub przychody dotyczące 

przyszłych okresów oraz przypadające na ten okres sprawozdawczy koszty, które jeszcze nie 

zostały poniesione. 

 

 

I. Szczegółowe zasady prezentacji aktywów i pasywów przedstawione są poniżej: 

 

1. Zmiany w ciągu roku obrotowego wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości 

niematerialnych i prawnych  
 

a. Rzeczowe aktywa trwałe - środki trwałe 

Nazwa grupy 
składników 
majątku 
trwałego 

Stan na 
początek roku 
obrotowego 

Przychody  
z zakupu 

Przychody z 
przekwalifikowania 

Rozchody z 
przekwalifikowania 

Stan na 
koniec roku 
obrotowego 

1. Grunty  
(w tym prawo 
użytkowania 
gruntu) 

    0,00 

2. Budynki, lokale 
i obiekty 
inżynierii lądowej 
i wodnej 

    0,00 

3. Urządzenia 
techniczne i 
maszyny 

35 5567,15   27 5108,22 80 458,93 

4.Środki 
transportu  

    0,00 

5. Inne środki 
trwałe 

34 170,72 0,00  34 170,72 0,00 

Razem 38 9737,9 00,0  0,00 80 458,93 
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c. Wartości niematerialne i prawne 

Nazwa grupy składników 
majątku trwałego 

Stan na początek roku 
obrotowego 

Przychody 
Stan na koniec roku 
obrotowego 

1.Inne wartości 
niematerialne i prawne 

9 215 036,16 32 494,30 9 247 530,46 

Razem 9 215 036,16 32 494,30 9 247 530,46 

 
 
 
 

d. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych - amortyzacja 

Nazwa grupy składników 
majątku trwałego 

Stan na 
początek roku 
obrotowego 

Amortyzacja 
za rok 

Inne 
zwiększenia 

Zmniejszenie 
Stan na koniec 
roku 
obrotowego 

1. Inne wartości 
niematerialne 

9 215 036,16 32 494,30 0,00 0,00 9 247 530,46 

Razem 9 215 036,16 32 494,30 0,00 0,00 9 247 530,46 

 
 

 

2. Fundacja nie posiada gruntów użytkowanych wieczyście i nie dokonała zakupu żadnych 

gruntów użytkowanych wieczyście w roku obrotowym 2010. 

 

3. Fundacja nie posiada ani nie dokonała w roku obrotowym 2010 żadnych inwestycji 

długoterminowych. 

 

 

 

 

 
 

b. Umorzenie środków trwałych – amortyzacja 

Nazwa grupy 
składników majątku 
trwałego 

Stan na 
początek roku 
obrotowego 

Amortyzacja 
Inne 
zwiększenia 

Zmniejszenia 
Stan na koniec roku 
obrotowego 

1. Grunty            

2. Budynki, lokale itp.           

3. Urządzenia 
techniczne i maszyny 

35 2776,12 1 299,36   275 108,00 78 967,26 

4. Środki transportu            

5. Inne środki trwałe 34 170,72 0,00   34 171,00 00,0 

Razem 386 946,84 1 299,36 0,00 309 279,00 78 967,26 
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4. Należności krótkoterminowe wykazane są w kwocie nominalnej w kwocie ich powstania. 

W innych należnościach zostały ujęte kwoty należne od sponsorów. 

 

 

Podział należności według pozycji bilansu o pozostałym na dzieo bilansowy, przewidywanym umową 
okresie spłaty 

Należności  
z tytułu 

Okres wymagalności 
Razem 

Do 1 roku Powyżej 1 roku 

Stan na 

początek roku 
obrotowego 
(dane 
porównawcze) 

koniec roku 
obrot. 

Początek 
roku obrot. 

koniec roku 
obrot. 

początek roku 
obrot. 
(dane 
porównawcze) 

koniec 
roku 
obrot. 

1. Dostaw i usług 3 068,94      3 068,94  

2. Podatków           0,00 

3. Środków od ZUS             

4. Wynagrodzeo             

5. Dochodzone na 
drodze sądowej 

0,00 7630,02       
 7630,02 

 

6. Innych 
należności 

23 621,47 20550,46     2 3621,47 20550,46 

Razem 23 621,47 28 180,48 0,00 0,00 23 621,47 28 180,48 

 
 
 
 

Odpisy aktualizujące należności w 2010 roku 

Stan na początek roku Utworzone w 2010  Stan na koniec roku 

0,00 396,00 396,00 

 
 
 
 

5. Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów dokonywane są w odniesieniu do 

poniesionych kosztów dotyczących przyszłych okresów sprawozdawczych. W pozycji inne 

czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów zostały ujęte koszty aktywowane w 2010 

roku  

 
 

Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne 

Tytuły 

Stan na 

początek roku 
obrotowego 

koniec roku obrotowego 

1.Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe 
kosztów wg tytułów: 

3 749,99 0,00 

a. opłacone z góry czynsze z tytułu 
wynajmowania pomieszczeo 

    

b. opłacone z góry prenumeraty czasopism 
 i innych publikacji 
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c. opłacone z góry ubezpieczenia majątkowe  
i osobowe 

    

d. inne czynne rozliczenia międzyokresowe 
kosztów 

3 749,99 0,00 

2.Ogółem bierne rozliczenia międzyokresowe 
kosztów wg tytułów: 

0,00 16 564,61 

a. inne bierne rozliczenia międzyokresowe 
kosztów 

  
16 564,61 

 

 
 
 

6. Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług wykazane są w kwotach 

nominalnych z dnia ich powstania. Zobowiązania wobec budżetu wykazane są w kwotach 

wymagających zapłaty. W pozycji inne zobowiązania ujęte zostały kwoty do zwrotu z 

niewykorzystanych dotacji. 

 
 
 

Podział zobowiązao według pozycji bilansu o pozostałym na dzieo bilansowy, przewidywanym umową okresie 
spłaty 

Zobowiązania z tytułu 

Okres wymagalności 
Razem 

Do 1 roku Powyżej 1 roku 

Stan na 

początek 
roku 
obrotowego 

koniec roku 
obrotowego 

początek 
roku 
obrotowego 

koniec roku 
obrotowego 

początek 
roku 
obrotowego 

koniec roku 
obrotowego 

1. Kredytów i pożyczek 71 783,64       71 783,64   

2. Dostaw i usług 5 391,46 14 843,73     5 391,46 14 843,73 

3. Ubezpieczeo 
społecznych i podatków 

116 505,35 834     116 505,35 834,00 

4. Wynagrodzeo 2,34       2,34   

5. Zobowiązao 
wekslowych 

            

6. Innych zobowiązao 154 209,34 2 702,51 0,00 0,00 154 209,34 2 702,51 

Razem 347 892,13 18 380,24 0,00 0,00 347 892,13 18 380,24 

 
 
 
 

Rozliczenia międzyokresowe przychodów 

Tytuły 

Stan na  

Dane porównawcze 
początek roku obrotowego 

koniec roku obrotowego 

1.Rozliczenia międzyokresowe 
przychodów (wyszczególnienie wg 
tytułów) 

692 825,28 656 557,24 

środki otrzymane na poczet przyszłych 
świadczeo 

692 825,28 656 557,24 

Inne 0,00 0,00 
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7. W okresie sprawozdawczym wystąpiły rozliczenia międzyokresowe przychodów, stanowią 

one niewydatkowane dotacje podlegające rozliczeniom w latach następnych. 

 

8. W roku obrotowym 2010 nie wystąpiły zyski, ani straty nadzwyczajne. 

 

9.  Fundacja Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo nie wypłaca 

wynagrodzeo Członkom Zarządu i innych organów fundacji z tytułu pełnionych funkcji. 

Działalnośd tych organów jest wyłącznie społeczna i nieodpłatna. Do realizacji 

szczególnych zadao Fundacja zwykle podpisuje umowy cywilnoprawne. 

 
 

 

Zatrudnienie 2009 2010 

Wyszczególnienie 
(z podziałem na grupy zawodowe) 

Przeciętne zatrudnienie 
w roku  
w przeliczeniu na etaty  

Przeciętne zatrudnienie w 
roku  
w przeliczeniu na etaty  

Kierownicy/dyrektorzy działów 2 8 

Pracownicy projektów (w tym doradcy zawodowi, 
prawnicy, administratorzy sieci, instruktorzy, 
pracownicy obsługi i inni) 

22 22,90 

Pracownicy działu finansowo-księgowego 2,5 3,5 

Ogółem    26,5 34,40 

 
 

10. Informacja o wypłaconych wynagrodzeniach powyżej określonego w art. 9 ust. 1 

pkt. 2 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 96 poz. 873, z 

późn. zm.). 

 

Fundacja prowadzi nieodpłatną działalnośd pożytku publicznego. Wynagrodzenia nie 

podlegają więc analizie zgodnie z wymienionym zapisem ustawy. 

Informacja 

 

 

 

II. Informacja o strukturze przychodów – źródła i wysokośd 
 

 

 

Struktura  przychodów – źródła i wysokośd 

  2009 2010 

a.  Przychody z działalności statutowej  3 683 520,35 2 442 272,00 

Składki brutto określone statutem 0 0 

Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej 
pożytku publicznego 3 683 520,35 2 442 272,00 
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Dotacje z budżetu paostwa     

Dotacje ze środków europejskich 72 669,49 734 481,22 

Dotacje ze środków samorządowych 229 341,81 108 365,80 

Dotacje od krajowych organizacji pozarządowych 168 215,64 3 750,00 

Dotacja ze środków zagranicznych  1 176 361,00 173 440,69 

PFRON 1 947 780,06 1 383 949,46 

Darowizny pieniężne od osób prawnych 5 252,06 4 080,00 

Darowizny pieniężne od osób fizycznych 42 270,42 10 459,65 

Wpłaty na rzecz OPP - 1% 25 244,95 16 943,66 

Darowizny rzeczowe 16 384,92 6 801,52 

      

Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku 
publicznego 00,0 00,0 

      

b. Pozostałe przychody określone statutem 30 099,79 75 433,56 

Działalnośd gospodarcza 30 099,79 75 433,56 

      

c. Pozostałe przychody 178 774,99 274 380,24 

Przychody ze sprzedaży środków trwałych, środków 
trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i 
prawnych     

Przychody z likwidacji środków trwałych     

Inne 178 774,99 274 380,24 

d Przychody finansowe 39,95 49,51 

Cena sprzedaży akcji i udziałów     

Odsetki od lokat, wkładów bankowych 39,95 49,51 

Odsetki od pożyczek     

Odsetki od posiadanych papierów wartościowych     

Otrzymane dywidendy od akcji obcych     

Inne przychody finansowe     

 

 

 

III. Informacja o strukturze kosztów 

 
 
 

Struktura kosztów 
2009 2010 

koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego 3 594 181,16 2 273 154,32 

      

zadania zlecone przez:     

Budżet Paostwa     

Fundusze Europejskie 72669,49 734481,22 
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Samorząd 227 379,55 108 365,80 

Krajowe Organizacje Pozarządowe 168 215,64 3 749,99 

Dotacja ze środków zagranicznych  1 119 293,63 25 494,31 

PFRON 1 949 622,31 1384494,96 

Przekazanie darowizn celowych 2 904,70 8061,26 

Pozostałe koszty realizacji zadao statutowych     

Komisja Podopiecznych 54 095,84 8 506,78 

      

Koszty działalności gospodarczej 14 990,82 20172,68 

- koszt własny sprzedanych usług 14 990,82 20172,68 

      

Koszty administracyjne: 154344,84 156 854,14 

- zużycie materiałów i energii 10073,63 9741,77 

- usługi obce 29840,08 75 290,27 

- podatki i opłaty 2025,8 3 021,10 

- wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 48003,19 37301,95 

- amortyzacja 39042,32 2 518,14 

- pozostałe koszty 25359,82 28980,91 

      

 Pozostałe koszty 143046,34 275933,1 

Wartośd netto sprzedanych środków trwałych, środków trwałych w budowie 
oraz wartości niematerialnych i prawnych     

Wartośd netto z likwidacji środków trwałych, wartości niematerialnych i 
prawnych w wyniku zdarzeo mieszczących się w granicach ogólnego ryzyka 
gospodarczego   1720 

Inne  143046,34 274 213,10 

      

 Koszty finansowe 1474,47 6 227,59 

Wartośd ewidencyjna sprzedanych udziałów i akcji, stanowiących długo i 
krótkoterminowe aktywa finansowe     

Odsetki od kredytów i pożyczek oprócz odsetek od kredytów inwestycyjnych 
w okresie realizacji inwestycji   3724,46 

Opłacone prowizje od zaciągniętych kredytów, oprócz prowizji od kredytów 
inwestycyjnych     

Zapłacone odsetki za nieterminową regulację zobowiązao 1474,47   

Odsetki i dodatkowe opłaty od środków trwałych przejętych w leasing 
finansowy     

Inne koszty finansowe   2503,13 
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IV. Pozycje stanowiące podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku 

finansowego 

 
 

Przychody 2009 2010 

1.      Przychody wynikające z ksiąg rachunkowych łącznie 3 890 435,47 2 792 135,31 

z tego:     

1) przychody ze składek członkowskich     

2) inne przychody działalności statutowej 3 683 520,78 2 442 272,00 

3) przychody działalności gospodarczej (ze sprzedaży) 30 099,75 75 433,56 

4) pozostałe przychody operacyjne 176 774,99 274 380,24 

5) przychody finansowe 39,95 49,51 

6) zyski nadzwyczajne     

2.      Korekty przychodów– razem (+ lub -) 

153687,47 -21151,22 

z tego:     

1) przychody niestanowiące przychodów podatkowych (-)*) - -677708,46 

2) przychody podatkowe nie ujęte w księgach rachunkowych (+)**): 153687,47 656557,24 

3) pozostałe (+ lub -)     

3.      Przychody podatkowe (1+ lub - 2) 

4044122,94 2770984,09 

4.      Koszty wynikające z ksiąg rachunkowych łącznie 3 941 766,19 2 732 341,83 

z tego:     

1) koszty działalności statutowej sfinansowane ze składek     

2) inne koszty działalności statutowej 3 594 181,16 2 273 154,32 

3) koszty działalności gospodarczej (koszt własny sprzedanych 
produktów, towarów i usług 14 990,82 20 172,68 

4) koszty ogólnozakładowe, w tym ogólnoadministracyjne 
działalności statutowej 154 344,84 156 854,14 

5) pozostałe koszty operacyjne 176 774,90 275 933,10 

6) koszty finansowe 1 474,47 6 227,59 

7) straty nadzwyczajne     

5.      Korekty kosztów wynikających z ksiąg rachunkowych – 
różnice powodujące obowiązek zapłaty podatku – łącznie (-) 1 252,70   

z tego:     

1)      odsetki budżetowe 1 252,70   

2)      kary, grzywny, mandaty     

3)      wpłaty na PERON     

4)      wydatki nieudokumentowane i niespełniające cech dowodu 
księgowego     

5)      odszkodowania z tytułu wypadków przy pracy     

6)      zawinione straty     

7)      niedobory     

8)      darowizny na cele niezgodne z celami statutowymi ZHP     

9)      kwoty skradzione, zgubione     
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10)  pozostałe nie do odzyskania***)     

6.      Korekty kosztów wynikających z ksiąg rachunkowych – 
różnice niepowodujące obowiązku zapłaty podatku – łącznie (-) 

2249671,35 2227710,98 

      z tego:     

1)      koszty sfinansowane z dotacji 

2249671,35 2227341,98 

2)      ujęte w koszty a niewypłacone wynagrodzenia brutto z tytułu 
umów o pracę z naruszeniem regulaminu wynagradzania skorygowane o 
koszty wypłacone w roku bieżącym a naliczone w latach poprzednich 

    

3)      ujęte w koszty a niewypłacone wynagrodzenia brutto z tytułu 
umów o dzieło, zlecenia itp. skorygowane o koszty wypłacone w roku 
bieżącym a naliczone w latach poprzednich     

4)      ujęte w koszty, lecz nieprzekazane do ZUS składki na 
ubezpieczenia społeczne w części opłacanej przez pracodawcę oraz 
nieodprowadzone składki na Fundusz Pracy i FGŚP skorygowane o koszty 
wypłacone w roku bieżącym a naliczone w latach poprzednich 

    

5)      naliczone i niezapłacone zarówno odsetki i jak różnice kursowe 

    

6)      odpisy aktualizujące należności oraz należności odpisane jako 
nieściągalne, jeśli na mocy postanowieo art. 16, ust. 1 nie można ich ująd 
jako koszty uzyskania przychodu   369 

7)      pozostałe koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów 
– wymienione, w art. 16, ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób 
prawnych o charakterze przejściowym     

7.      Koszty podatkowe – łącznie (poz. 4-5-6) 

1690842,14 504630,85 

8.      Dochód/strata podatkowa (poz. 3-7) 

2353280,8 2266353,24 

9.      Dochody zadeklarowane jako wolne od podatku a wydatko-
wane na cele niezgodne z celami statutowymi ZHP określonymi w art. 
17, ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych 
stanowiące – tzw. „inne zobowiązanie podatkowe” – kwota z poz. 5 

1 252,70                         

10.  Dochody zadeklarowane jako wolne od podatku a wydatko-
wane na cele niezgodne z celami statutowymi ZHP określonymi w art. 
17, ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych 
stanowiące – tzw. „inne zobowiązanie podatkowe” tytułu przekazania 
na działalnośd gospodarczą     

11.  Podatek dochodowy od osób prawnych stanowiący tak zwane 
inne zobowiązanie podatkowe (19 % x poz. 9+10) 238,01                        
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V. Źródła zwiększenia i wykorzystania funduszu statutowego 
 
 

Wyszczególnienie 
Fundusz 

statutowy z aktualizacji wyceny 

1. Stan na początek roku obrotowego 96 841,20 235552,80 

a. zwiększenia 0,00 0,00 

- z zysku     

- inne     

b. zmniejszenia 0,00 0,00 

- pokrycie straty 0,00   

- inne (informacje w zał. Nr 1) 0,00 138 711,60 

2. Stan na koniec okresu obrotowego 96 841,20 96 841,20 

 
 
11. Fundacja nie udzielała gwarancji, poręczeo, pożyczek ani żadnych innych zobowiązao 

tym podobnych. 

 

12.  Struktura środków pieniężnych – stan na dzieo 31.12.2010 

 

Fundacja posiada następujące środki pieniężne: 

- w banku   -  757 700,83 

 

13. Fundacja nie nabyła w okresie sprawozdawczym nieruchomości. 

 

14. Fundacja Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo nie posiada 

żadnych obligacji oraz udziałów w spółkach prawa handlowego. 

 

15. Fundacja złożyła za rok 2010 deklarację PIT 4R dotyczącą pracowników zatrudnionych 

na umowę o pracę i umowy cywilnoprawne. Fundacja posiada status organizacji pożytku 

publicznego i realizuje działania statutowe z zakresu działalności pożytku publicznego, 

które przedmiotowo podlegają zwolnieniu od podatku dochodowego od osób prawnych. 

Przychody z prowadzonej działalności gospodarczej przeznaczane są całkowicie na cele 

statutowe.  

 

16. Poszczególne dotacje zostały rozliczone szczegółowymi sprawozdaniami finansowymi 

i merytorycznymi z beneficjentami.  

 

17. Dotacje długoletnie – rozliczone w bieżącym roku do wysokości poniesionych kosztów 

w danym projekcie. 
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___________________________ 
podpis osoby, której powierzono  
prowadzenie ksiąg rachunkowych 

 
 
 
 

30-03-2011  

data sporządzenia 

  
   

 
  
  

   

 
 

                                                                                                                                  ___________________________ 
                                                                                                                                podpis kierownika jednostki 


