
DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

I

1) W ciągu roku obrotowego wartość środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji 
długoterminowych nie uległa zmianie w stosunku do roku poprzedniego.

Stan środków trwałych na 31.12.2014: 8000,03 zł
Umorzenie środków trwałych na 31.12.2014: 800,03 zł

Stan wartości niematerialnych i prawnych na 31.12.2014: 54 673,85 zł
Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych na 31.12.2014: 54673,85 zł

2) Fundacja nie posiada gruntów użytkowanych wieczyście.

3) Fundacja nie posiada środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w 
tym z tytułu umów leasingu.

4) Fundacja nie ma zobowiązań wobec budżetu państwa ani wobec jednostek samorządu terytorialnego z 
tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli.

5) Stan funduszu statutowego w roku obrotowym nie zmienił się w stosunku do roku poprzedniego, jego 
wartość jest taka sama jak w dniu założenia jednostki i wynosi 2 000 zł.

6) Stan funduszu zapasowego na początek roku obrotowego wynosił 3 431 026,24 zł i uległ zwiększeniu z 
tytułu dodatniego wyniku finansowego za rok 2013 i na koniec roku obrotowego wyniósł 3 850 242,64 zł.

7) Zysk za rok 2014 wynosi 2 302 231,91 zł i jest w całości przeznaczony na powiększenie funduszu 
zapasowego, przeznaczonego na realizację celów statutowych fundacji.

8) W roku obrotowym Fundacja nie tworzyła rezerw.

9) Nie dotyczy Fundacji Nasza Szkoła.

10) Fundacja nie posiada zobowiązań długoterminowych.

11) Stan konta "Rozliczenia międzyokresowe przychodów finansowych" po stronie Dt wynosi 19 000,22 zł. 
Wartość tę stanowi wycena lokat terminowych na 31.12.2014r.

12) Nie dotyczy

13) Nie dotyczy

II

Druk: MPiPS



1) Fundacja prowadziła w 2014 sprzedaż usług w zakresie reklamy. Wartość sprzedaży wyniosła: 4 845,45 zł.

2) W 2014 nie było odpisów aktualizujących środki trwałe.

3) W 2014 nie było aktualizujących wartość zapasów.

4) Nie dotyczy Fundacji Nasza Szkoła.

5) Fundacja Nasza Szkoła jest podatnikiem wymienionym w art. 17 ust. 1. ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o 
podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2000 r. NR 54, późn. zm.)  i dochód z działalności  
przeznacza na  cele statutowe.

WYNIK BILANSOWY:
Ogółem przychody Fundacji         6 288 388,34 zł
Ogółem koszty Fundacji  3 986 136,43 zł
---------------------------------------------------------
Zysk Fundacji wyniósł          2 302 231,91 zł

WYNIK PODATKOWY do CIT - 8:

Ogółem przychody Fundacji        6 288 388,34 zł
Ogółem koszty Fundacji    118 434,57 zł
---------------------------------------------------------
Zysk Fundacji wyniósł         6 169 953,77 zł

Różnica pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym, a wynikiem finansowym  brutto wynosi 3
 867 721,86 zł i stanowi koszty darowizn finansowych.

6) Nie dotyczy Fundacji Nasza Szkoła.

7) Nie dotyczy Fundacji Nasza Szkoła.

8) Nie dotyczy  Fundacji Nasza Szkoła.

9) Nie dotyczy  Fundacji Nasza Szkoła.

10) Nie dotyczy  Fundacji Nasza Szkoła.
III

Fundacja nie sporządza rachunku przepływów pieniężnych.
IV

1) W grudniu 2014 r. Fundacja zawarła umowę z innymi organizacjami pożytku publicznego - przeprowadzenie 
wspólnej kampanii reklamowo-informacyjnej mającej na celu pozyskanie wpływów z 1 %. Ta umowa będzie 
miała wpływ na przychody w 2015r.

2) Fundacja nie zawierała ze stronami powiązanymi transakcji na innych warunkach niż rynkowe.

3) Przeciętna liczba zatrudnionych na podstawie stosunku pracy w przeliczeniu na pełne etaty w roku 
obrotowym wyniosła 1,5 etatu. Zatrudnieni są pracownikami biurowymi.

4) Łączna kwota wynagrodzeń brutto wypłaconych w 2014 wynosi: 58.153,77 zł, z czego 1 693,77 zł stanowi 
wysokość premii wypłaconych w 2014.

Członkowie Zarządu nie pobierają żadnego wynagrodzenia.

Kwota wynagrodzeń brutto wypłaconych ogółem wszystkim członkom Rady Nadzorczej w roku 2014 wyniosła 6
 000,00 zł,

5) Fundacja nie udzielała pożyczek.

6) Fundacja nie korzystała z usług biegłego rewidenta ani innego podmiotu uprawnionego do badania 
sprawozdań finansowych.

V

Druk: MPiPS



Sporządzono dnia:

1) Na dzień bilansowy 2014 wykazano zysk za lata ubiegłe w wysokości 162 000 zł. Jest to spowodowane 
korektą faktury z grudnia 2013.

2) Po dniu bilansowym nie nastąpiły wydarzenia dotyczące lat ubiegłych.

3) Nie dokonano zmian metod księgowości i wyceny.

4) Porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający z danymi sprawozdania 
finansowego za rok obrotowy została zachowana.

VI

Nie dotyczy Fundacji Nasza Szkoła
VII

Nie dotyczy Fundacji Nasza Szkoła
VIII

Nie stwierdzono żadnych okoliczności, które wskazywałyby na istnienie poważnych zagrożeń dla 
kontynuowania działalności fundacji.

IX

Nie dotyczy Fundacji Nasza Szkoła

Druk: MPiPS


