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INSTYTUT WSPARCIA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
Sprawozdanie Finansowe
za okres od 01 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

Aston Finance Sp. z o.o.
al.Jana Matejki 2 lok.7, 50-333 Wrocław

Raport sporządzających sprawozdanie finansowe
Do Zarządu INSTYTUT WSPARCIA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
Informujemy, że zostało przygotowane sprawozdanie finansowe na stronach od 2 do 10
zgodnie z dokumentami księgowymi i wyjaśnieniami, które do nas zostały dostarczone.
Nie został przez nas przeprowadzony audyt.
Sprawozdanie finansowe obejmuje:
• wprowadzenie
• bilans, wykazujący sumę bilansową po stronie
aktywów i pasywów w kwocie
• rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w kwocie
• dodatkowe informacje i objaśnienia
W imieniu i na rzecz
Aston Finance Sp. z o.o.
W imieniu i na rzecz
INSTYTUT WSPARCIA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

Przewodniczący Zarządu
Michał Bojanowski
Prezes Zarządu

Data: 31 marca 2015 r.

Zatwierdzone w imieniu i na rzecz
INSTYTUT WSPARCIA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
Rada Fundacji
Przemysław Klusik
Data

Krzysztof Paweł Jarzyński
Data

Wojciech Wasilewski
Data

5 498,74 zł
4 183,04 zł
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Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
za okres od 01 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.
1.

Dane podstawowe
Fundacja INSTYTUT WSPARCIA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH z siedzibą we Wrocławiu przy
ul. Szymanowskiego 6 lok. 3, zarejestrowana została 09.10.2012 r. przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej
we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Rejestrze Stowarzyszeń, innych
organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod numerem
0000435915.
W 2014 r. Fundacji nadano status Organizacji Pożytku Publicznego – status OPP wpisany do KRS z dniem
26 listopada 2014 r.
Fundacja ma osobowość prawną i działa na podstawie przepisów prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia
6 kwietnia 1984r. o Fundacjach (Dz. U. z 1991, Nr 46, poz. 203 ze zm.) oraz statutu.
Podstawowym celem Fundacji jest dostarczanie stowarzyszeniom i fundacjom działającym na terenie Rzeczpospolitej
Polskiej wiedzy, informacji, kontaktów i technik niezbędnych do pełnego rozwoju organizacji, a przez to
wykorzystanie ich potencjału do rozwiązywania lokalnie istniejących problemów i świadome kształtowanie
rzeczywistości.
Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.
W roku 2014 r. Fundacja nie prowadziła działalności gospodarczej.

2.

Sprawozdanie finansowe
Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności jednostki w przyszłości.
Nie są znane okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności.
Sprawozdanie finansowe jest prezentowane za okres 12 miesięcy od dnia 01 stycznia 2014r. do 31 grudnia 2014r.
Dane porównawcze dotyczą poprzedniego roku obrotowego Fundacji tj. od dnia 01 stycznia 2013r. do 31 grudnia
2013r.

3.

Zarząd Fundacji
W skład Zarządu Fundacji na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego wchodzą:
Michał Bojanowski –Prezes Zarządu.
W okresie objętym sprawozdaniem finansowym wystąpiły zmiany w składzie Zarządu tj. do dnia 27 czerwca 2014 r.
w skład Zarządu Fundacji wchodzili:
Jacek Jakub Miś –Prezes Zarządu.
Rafał Krzysztof Lipski –Członek Zarządu.

4.

Podsumowanie stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów oraz pomiaru wyniku finansowego

(a)

Podstawy prawne
Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego są zgodne z Ustawą o rachunkowości z
29 września 1994 r., zwaną dalej Ustawą, która określa między innymi ogólne zasady rachunkowości dla jednostek
mających siedzibę lub miejsce sprawowania zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Zapisy księgowe są prowadzone według zasady kosztów historycznych.

(b)

Rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne
Środki trwałe są to aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym
niż jeden rok, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki.
Do wartości niematerialnych i prawnych zaliczane są prawa majątkowe wykorzystywane przez jednostkę do
prowadzenia działalności gospodarczej, których przewidywany okres ekonomicznej użyteczności jest dłuższy niż rok.
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za okres od 01 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.
Wartości niematerialne i prawne wyceniane są według cen nabycia lub kosztów wytworzenia lub według wartości
przeszacowanej, pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, oraz o odpisy z tytułu trwałej utraty
wartości.
Do rzeczowych aktywów trwałych zaliczane są również obce aktywa trwałe używane przez jednostkę na podstawie
umowy leasingu, jeżeli umowa spełnia warunki określone w Ustawie.
Środki trwałe w budowie są to zaliczone do rzeczowych aktywów trwałych przyszłe środki trwałe w okresie ich
budowy, montażu lub ulepszenia już istniejącego środka trwałego.
Zaliczki na środki trwałe w budowie są to środki pieniężne lub ich ekwiwalenty przekazane dostawcom na poczet
przyszłych dostaw środków trwałych i środków trwałych w budowie.
Rzeczowe aktywa trwałe wykazywane są w sprawozdaniu finansowym w wartości księgowej netto, to jest wg. ich
wartości początkowej pomniejszonej o odpisy umorzeniowe oraz odpisy z tytułu trwałej utraty ich wartości. Na
wartość początkową środków trwałych oraz środków trwałych w budowie składa się ogół kosztów poniesionych przez
jednostkę, za okres budowy, montażu, ulepszenia i przystosowania składnika aktywów do używania, w tym również
nie podlegający odliczeniu podatek od towarów i usług oraz koszt zaciągniętych zobowiązań pomniejszony o
przychody z tego tytułu. W szczególności podlegające aktywowaniu koszty zobowiązań mogą obejmować odsetki,
prowizje i różnice kursowe od kredytów i pożyczek, a także przedpłat i zobowiązań handlowych za okres realizacji
budowy. Przychody pomniejszające aktywowane koszty dotyczyć mogą odsetek otrzymanych z lokowania czasowo
niewykorzystanych środków pieniężnych z zaciągniętych zobowiązań.
Odpisu z tytułu trwałej utraty wartości dokonuje się gdy istnieje duże prawdopodobieństwo, że kontrolowany przez
jednostkę składnik rzeczowych aktywów trwałych nie przyniesie w przyszłości w znaczącej części lub w całości
przewidywanych korzyści ekonomicznych. W przypadku zmiany technologii produkcji, przeznaczenia do likwidacji,
wycofania z używania lub innych przyczyn powodujących trwałą utratę wartości środka trwałego, dokonuje się w
ciężar pozostałych kosztów operacyjnych odpowiedniego odpisu aktualizującego jego wartość.
Amortyzacja dokonywana jest metodą liniową. Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się począwszy od miesiąca
następującego po miesiącu, w którym środek trwały lub wartość niematerialną i prawną przyjęto do używania.
Poprawność przyjętych okresów używania i innych danych jest okresowo weryfikowana przez kierownika jednostki,
co powoduje odpowiednią korektę rocznych stawek i kwot odpisów amortyzacyjnych począwszy od pierwszego
miesiąca kolejnego roku obrotowego.
Środki trwałe w budowie oraz grunty, w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu nie są amortyzowane.
(c)

Należności
Należności zalicza się do należności długoterminowych jeżeli okres spłaty na dzień bilansowy jest dłuższy niż jeden
rok oraz do należności krótkoterminowych jeżeli okres spłaty na dzień bilansowy jest krótszy niż jeden rok.
Należności wycenia się na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty, łącznie z doliczonymi odsetkami za
zwłokę w zapłacie należności i wykazuje w wartości netto (tj. pomniejszone o dokonane odpisy aktualizujące).
Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu
aktualizacyjnego, który odnosi się w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów operacji finansowych,
zależnie od rodzaju należności.
Należności z tytułu podatków, dotacji i ubezpieczeń społecznych oraz pozostałe należności są wyceniane w kwocie
wymagającej zapłaty na podstawie przepisów, umów lub innych dokumentów.

(d)

Zapasy
Zapasy są wyceniane według rzeczywistych cen zakupu nie wyższych jednak od cen sprzedaży netto.
Cena nabycia jest to rzeczywista cena zakupu materiałów obejmująca kwotę należną sprzedającemu (bez naliczonego
podatku od towarów i usług i podatku akcyzowego), a w przypadku importu powiększona o obciążenia o charakterze
publicznoprawnym oraz powiększona o koszty bezpośrednio związane z zakupem, łącznie z kosztami transportu,
załadunku i wyładunku, a pomniejszona o zmniejszenie ceny (rabaty, opusty).
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Odpisy aktualizujące wartość zapasów dokonane w związku z utratą ich wartości oraz wynikające z wyceny według
cen sprzedaży netto zamiast według cen zakupu lub kosztów wytworzenia zalicza się odpowiednio do pozostałych
kosztów operacyjnych.
Koszt wytworzenia produktu lub cena nabycia towaru obejmuje również koszt zobowiązań zaciągniętych w celu
finansowania zapasu towarów lub produktów w okresie ich przygotowania do sprzedaży bądź wytworzenia,
pomniejszone o przychody z tego tytułu.
(e)

Aktywa pieniężne
Do aktywów pieniężnych zalicza się znaki pieniężne w gotówce, środki na rachunkach bankowych, lokaty pieniężne
płatne w ciągu 3 miesięcy oraz czeki, weksle obce oraz podobne dokumenty, jeżeli są one płatne w ciągu 3 miesięcy
od daty ich wystawienia. Do aktywów pieniężnych zaliczane są także naliczone odsetki od aktywów finansowych.
Środki pieniężne są wyceniane w wartości nominalnej.
Odsetki otrzymane i należne zalicza się do przychodów z operacji finansowych.

(f)

Rozliczenia międzyokresowe
i.

Czynne rozliczenia międzyokresowe

Do czynnych rozliczeń międzyokresowych zaliczane są koszty dotyczące późniejszych okresów niż ten, w którym je
poniesiono. Czas i sposób rozliczenia jest uzasadniony charakterem rozliczanych kosztów, z zachowaniem zasady
ostrożnej wyceny.
ii.

Bierne rozliczenia międzyokresowe

Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów dokonywane są w wysokości prawdopodobnych zobowiązań
przypadających na bieżący okres sprawozdawczy, wynikających w szczególności:
- ze świadczeń wykonanych na rzecz jednostki przez kontrahentów jednostki, gdy kwotę zobowiązania można
oszacować w sposób wiarygodny,
- z obowiązku wykonania, związanych z bieżącą działalnością, przyszłych świadczeń wobec nieznanych osób,
których kwotę można oszacować, mimo że data powstania zobowiązania nie jest jeszcze znana, w tym z tytułu
napraw gwarancyjnych i rękojmi za sprzedane produkty długotrwałego użytku.
Odpisy biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów następują stosownie do wielkości świadczeń. Czas i sposób
rozliczenia jest uzasadniony charakterem rozliczanych kosztów, z zachowaniem zasady ostrożności.
iii.

Rozliczenia międzyokresowe przychodów

Rozliczenia międzyokresowe przychodów dokonywane są z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny i obejmują w
szczególności:
-równowartość otrzymanych lub należnych od kontrahentów środków z tytułu świadczeń, których wykonanie
nastąpi w następnych okresach sprawozdawczych;
-środki pieniężne otrzymane na sfinansowanie nabycia lub wytworzenia środków trwałych, w tym także środków
trwałych w budowie oraz prac rozwojowych, jeżeli stosownie do innych ustaw nie zwiększają one kapitałów
własnych. Zaliczone do rozliczeń międzyokresowych przychodów kwoty zwiększają stopniowo pozostałe
przychody operacyjne, równolegle do odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środków trwałych lub
kosztów prac rozwojowych sfinansowanych z tych źródeł;
-wartość przyjętych nieodpłatnie, w tym także w drodze darowizny, środków trwałych w budowie, środków
trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Zaliczone do rozliczeń międzyokresowych przychodów kwoty
zwiększają stopniowo pozostałe przychody operacyjne, równolegle do odpisów amortyzacyjnych lub
umorzeniowych od środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych;
(g)

Rezerwy na zobowiązania
Rezerwy na zobowiązania wycenia się w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości.
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Rezerwy tworzone są na:
-pewne lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa przyszłe zobowiązania, których kwotę można w sposób
wiarygodny oszacować, a w szczególności na straty z transakcji gospodarczych w toku, w tym z tytułu udzielonych
gwarancji, poręczeń, operacji kredytowych, skutków toczącego się postępowania sądowego;
-przyszłe zobowiązania spowodowane restrukturyzacją, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów jednostka jest
zobowiązana do jej przeprowadzenia lub zawarto w tej sprawie wiążące umowy, a plany restrukturyzacji pozwalają
w sposób wiarygodny oszacować wartość tych przyszłych zobowiązań.
Rezerwy zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych, kosztów finansowych, lub strat
nadzwyczajnych, zależnie od okoliczności, z którymi przyszłe zobowiązania się wiążą.

(h)

Zobowiązania
Zobowiązania zalicza się do zobowiązań długoterminowych jeżeli okres spłaty na dzień bilansowy jest dłuższy niż
jeden rok oraz do zobowiązań krótkoterminowych jeżeli okres spłaty na dzień bilansowy jest krótszy niż jeden rok.
Zobowiązania są wykazywane w kwocie wymagającej zapłaty, tj. łącznie z odsetkami przypadającymi na dzień
bilansowy. Odsetki te księgowane są w ciężar kosztów finansowych.

(i)

Rozliczenia z zagranicą
Na dzień bilansowy ujmuje się aktywa i pasywa wyrażone w walutach obcych po obowiązującym na ten dzień średnim
kursie ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski.
W ciągu roku obrotowego ujmowane są wyrażone w walutach obcych operacje gospodarcze dotyczące:
- środków pieniężnych, wpłaty należności i zapłaty zobowiązań – - po obowiązującym na dzień poprzedzający
dzień przeprowadzenia transakcji średnim kursie ustalonym dla danej waluty przez Prezesa Narodowego Banku
Polskiego;
- należności i zobowiązań - po obowiązującym na dzień poprzedzający dzień przeprowadzenia transakcji średnim
kursie ustalonym dla danej waluty przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego, chyba że dowód odprawy celnej
wyznacza inny kurs.

(j)

Zyski i straty nadzwyczajne
Zyski i straty nadzwyczajne przedstawiają skutki finansowe zdarzeń trudnych do przewidzenia, poza normalną
działalnością i nie związane z ogólnym ryzykiem jej prowadzenia.

(k)

Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego
Obowiązkowymi obciążeniami wyniku finansowego są podatek dochodowy od osób prawnych (zgodnie z Ustawą o
podatku dochodowym od osób prawnych) oraz inne płatności z nim zrównane na podstawie odrębnych przepisów.
Dochód Fundacji zgodnie za statutem przeznaczony jest na realizację celów statutowych, w związku z tym jest
zwolniony od podatku dochodowego od osób prawnych.

(l)

Zmiany zasad rachunkowości
W 2014 r. Fundacja nie dokonała zmian zasad rachunkowości w stosunku do poprzedniego roku obrotowego.

(m)

Zmiany sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego
W 2013 r. Sprawozdanie finansowe przygotowano według wzoru ogłoszonego Rozporządzeniem Ministra Finansów z
15.11.2001 w spawie szczegółowych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami
handlowymi, nieprowadzących działalności gospodarczej.
W 2014 r. Sprawozdanie finansowe przygotowano według wzoru sprawozdania z załącznika nr 1 do Ustawy o
Rachunkowości z 29 września 1994 r.
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Bilans na dzień 31 grudnia 2014 r.
Nota

Bieżący
rok

Poprzedni
rok

AKTYWA
Aktywa trwałe

-

-

Wartości niematerialne i prawne

-

-

Rzeczowe aktywa trwałe

-

-

Należności długoterminowe

-

-

Inwestycje długoterminowe

-

-

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

-

-

5 498,74

6 067,52

-

-

-

6 067,09
6 067,09
-

-

6 067,09
-

4 052,85
4 052,85
4 052,85
4 052,85
-

0,43
0,43
0,43
0,43
-

1 445,89

-

5 498,74

6 067,52

Aktywa obrotowe
Zapasy
Materiały
Półprodukty i produkty w toku
Produkty gotowe
Towary
Zaliczki na dostawy
Należności krótkoterminowe
Należności od jednostek powiązanych
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
- do 12 miesięcy
- powyżej 12 miesięcy
inne
Należności od pozostałych jednostek
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
- do 12 miesięcy
- powyżej 12 miesięcy
z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i
zdrowotnych oraz innych świadczeń
inne
dochodzone na drodze sądowej

1

Inwestycje krótkoterminowe
Krótkoterminowe aktywa finansowe
w jednostkach powiązanych
w pozostałych jednostkach
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach
- inne środki pieniężne
- inne aktywa pieniężne
Inne inwestycje krótkoterminowe
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
Suma aktywów

2
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Bilans na dzień 31 grudnia 2014 r.
Nota

Bieżący
rok

Poprzedni
rok

PASYWA
Fundusze własne

5 183,04

6 066,29

Fundusz statutowy
Fundusz z aktualizacji wyceny
Wynik finansowy netto za rok obrotowy
Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)
Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)

1 000,00
4 183,04
4 183,04

6 066,29

315,70

1,23

Rezerwy na zobowiązania

-

-

Zobowiązania długoterminowe

-

-

315,70
315,70
4,20
4,20
311,50
-

1,23
1,23
1,23
1,23
-

-

-

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

Zobowiązania krótkoterminowe
Wobec jednostek powiązanych
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
- do 12 miesięcy
- powyżej 12 miesięcy
inne
Wobec pozostałych jednostek
kredyty i pożyczki
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
inne zobowiązania finansowe
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
- do 12 miesięcy
- powyżej 12 miesięcy
zaliczki otrzymane na dostawy
zobowiązania wekslowe
z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń
z tytułu wynagrodzeń
inne
Fundusze specjalne
Rozliczenia międzyokresowe
Ujemna wartość firmy
Inne rozliczenia międzyokresowe
- długoterminowe
- krótkoterminowe
Suma pasywów

3

-

-

-

-

5 498,74

6 067,52
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Rachunek zysków i strat
za okres od 01 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.
Nota
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów:

Bieżący
rok

Poprzedni
rok
-

-

Przychody netto ze sprzedaży produktów (w tym usług)
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów

-

-

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów:

-

-

-

-

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży

-

-

Koszty sprzedaży

-

-

4 572,76

1 884,32

(4 572,76)

(1 884,32)

9 971,79

7 944,67

9 971,79
9 971,29
0,50

7 944,67
7 944,67

1 218,04

-

1 218,04
1 218,04
-

-

4 180,99

6 060,35

2,05

6,06

2,05
-

6,06
-

-

0,12

-

0,12
-

4 183,04

6 066,29

-

-

-

-

Zysk (strata) brutto

4 183,04

6 066,29

Podatek dochodowy

-

-

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)

-

-

4 183,04

6 066,29

Koszty wytworzenia sprzedanych produktów (w tym usług)
Wartość sprzedanych towarów i materiałów

Koszty ogólnego zarządu
Zysk (strata) ze sprzedaży
Pozostałe przychody operacyjne

4

Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
Dotacje
Inne przychody operacyjne, w tym:
przychody działalności statutowej
pozostałe przychody operacyjne
Pozostałe koszty operacyjne
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
Inne koszty operacyjne, w tym:
koszty działalności statutowej
pozostałe koszty operacyjne
Zysk (strata) z działalności operacyjnej
Przychody finansowe
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
Odsetki
Zysk ze zbycia inwestycji
Aktualizacja wartości inwestycji
Inne
Koszty finansowe
Odsetki
Strata ze zbycia inwestycji
Aktualizacja wartości inwestycji
Inne
Zysk (strata) z działalności gospodarczej (statutowej)
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych
Zyski nadzwyczajne
Straty nadzwyczajne

Zysk (strata) netto

5

9
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Dodatkowe informacje i objaśnienia
za okres od 01 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.
1

2

Należności krótkoterminowe

Poprzedni rok

Stan należności brutto na dzień bilansowy
Odpisy aktualizujące na początek okresu
Zwiększenia
Wykorzystanie
Rozwiązanie
Odpisy aktualizujące na koniec okresu

-

6 067,09
-

Należności krótkoterminowe netto

-

6 067,09

Rozliczenia międzyokresowe czynne krótkoterminowe
Koszty satutowe przyszłych okresów
Koszty administarcyjne przyszłych okresów
Rozliczenia międzyokresowe czynne krótkoterminowe razem

3

Bieżący rok

Bieżący rok

Poprzedni rok

1 436,05
9,84
1 445,89

-

Wynik finansowy netto roku obrotowego
Zarząd proponuje abyz zysk (nadwyżkę przychodów nad kosztami) zwiększył przychody statutowe roku następnego.

4

Struktura przychodów
Dotacje
Darowizny otrzymane
Dopłaty uczestników
Usługi promocyjne i sponsoringu
Przychody z lat ubieglych
Inne
Razem

5

Struktura kosztów
Koszty realizacji zadań statutowych
Koszty ogólno administarcyjne
Inne
Razem

6

Przeciętne zatrudnienie

Bieżący rok
2 750,00
1 155,00
6 066,29
2,55
9 973,84

Bieżący rok

2 272,00
5 672,67
6,06
7 950,73

Poprzedni rok

1 218,04
4 572,76
5 790,80

Bieżący rok

Pracownicy
Razem
7

Poprzedni rok

1 884,32
0,12
1 884,44

Poprzedni rok
-

Wynagrodzenie wypłacone członkom Zarządu Fundacji
W 2014 r. Fundacja nie wypłacała wynagrodzenia członkom zarządu. Członkowie zarządu pełnili swoje funkcje
społecznie.

8

Informacje o działalności zaniechanej lub przewidzianej do zaprzestania
W roku 2014 r. Fundacja nie zaniechała działalności i nie planuje uczynić tego w roku 2015 r.

-

INSTYTUT WSPARCIA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

10

Dodatkowe informacje i objaśnienia
za okres od 01 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.
9

Zobowiązania warunkowe
Na dzień bilansowy 31.12.2014 r. Fundacja nie posiadała zobowiązań warunkowych, w tym udzielonych przez
jednostkę poręczeń i zobowiązań wekslowych.

10

Wydarzenia po dacie bilansu, nieuwzględnione w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego
Do dnia sporządzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy, to jest do 31 marca 2015 r. nie wystąpiły zdarzenia
po dniu bilansowym, które nie zostały, a powinny być ujęte w księgach rachunkowych roku obrotowego.

11

Pozostałe pozycje
Pozostałe pozycje informacji dodatkowych przewidywane przez Załącznik nr 1 do Ustawy z dnia 29 września 1994 r.
o Rachunkowości (Dz.U z 2002, poz.694 ze zmianami) nie występują.

