
INFORMACJA  DODATKOWA  
sporządzona na dzień 31.12.2010r.

I  Wprowadzenie do sprawozdania 

1.  Sprawozdanie  jest  sporządzone  za  okres  od  01.01.2010r.  do  31.12.2010r.  zgodnie  
z art.45 ust.1 ustawy o rachunkowości (Dz. U. z 2009r. nr 152 poz.1223).

2. Roczne sprawozdanie finansowe sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności 
fundacji poprzez co najmniej 12 kolejnych miesięcy i dłużej.

3.  Na  podstawie  art.10  ustawy  z  dnia  29.09.1994r.  o  rachunkowości   (tekst  jednolity  
Dz. U. z 2009r. nr 152 poz.1223) wprowadzono z dniem 15.01.2010r. do użytku w Fundacji 
Ternopilska  plan  kont  –  Uchwała  Nr  3  Zarządu  Fundacji  Ternopilska  w  sprawie  zasad 
rachunkowości Fundacji Ternopilska.

4.  Księgi  rachunkowe  stanowiące  usystematyzowany  zbiór  obejmujący  dziennik,  konta 
syntetyczne  i  analityczne,  zestawienie  obrotów i  sald,  rejestry  oraz  księgi  inwentarzowe 
prowadzone  są  bezpośrednio  w  siedzibie  Fundacji.  Zasady  i  rozwiązania  przyjęte  w 
Zakładowym  Planie  Kont,  zgodnie  z  ustawą  w  sprawie  prowadzenia  rachunkowości, 
stosowane były trwale, jednolicie i wyłącznie jako jedyne. Księgi rachunkowe (art.12 ustawy 
o rachunkowości) otwierane są na dzień rozpoczynający każdy rok obrotowy i zamykane na 
koniec każdego roku obrotowego.

Po 31.12.2010r. nie wystąpiły w Fundacji żadne zdarzenia, które miałyby istotny wpływ na 
wynik roku 2010, a nie zostały uwzględnione w bilansie oraz rachunku zysków i strat.

II  Dodatkowe informacje i objaśnienia do bilansu oraz rachunku zysków i strat

Wartości poszczególnych składników aktywów i pasywów ustala się oddzielnie. Wycenia się 
je stosując rzeczywiście poniesione w momencie nabycia koszty.
Przy ustalaniu wyniku finansowego uwzględnia się w szczególności:
- pozostałe przychody operacyjne i zyski nadzwyczajne,
- pozostałe koszty operacyjne i straty nadzwyczajne,
- rezerwy na przewidziane straty.

W fundacji  przy  sporządzaniu  sprawozdań  finansowych  do  rozliczenia  wyników  przyjęto 
porównawczy rachunek zysków i strat.

1. Na koniec 2010r. w Fundacji Ternopilska powstał zysk bilansowy w wysokości 709,25. 

2.  Nie  zaistniała  konieczność  tworzenia  rezerwy  na  podatek  dochodowy,  ponieważ  cały 
dochód  zgodnie  ze  statutem fundacja  przeznaczyła  na  działalność  statutową,  zgodnie  z 
art.17 ust.14 ustawy o podatku dochodowym jest wolna od podatku. Wolne od podatku są 
również  dotacje  otrzymane  z  Fundacji  Rozwoju  Systemu  Edukacji  na  pokrycie  kosztów 
statutowej i bieżącej działalności Fundacji. 



3. Podstawowym przedmiotem działalności zgodnym ze statutem fundacji jest działalność  
na rzecz Obywateli Ukrainy oraz  osób narodowości ukraińskiej, w zakresie wspierania: na 
rynku pracy, w systemie edukacji i kształcenia, w poszukiwaniu bezpiecznego i przyjaznego 
zakwaterowania oraz upowszechnianiu i propagowaniu wśród osób narodowości ukraińskiej 
wiedzy z zakresu prawa polskiego. 
Koszty utrzymania fundacji pokrywane są dotacją, darowiznami oraz przychodami własnymi. 
Strukturę przychodów w 2010r. obrazuje tabela:

Lp. Wyszczególnienie Struktura przychodów 
kwota % Uwagi

1. Dotacje  z  Funduszu  Rozwoju 
Systemu Edukacji

6491,78 zł 75,97

2. Darowizny 1053,00 zł  12,32
3. Fundusz założycielski 1000,00 zł 11,71

Razem: 8544,78 zł 100,00

Strukturę kosztów w 2010r. obrazuje tabela:

Lp. Wyszczególnienie Struktura kosztów 
kwota % Uwagi

1. Koszty działalności statutowej 6178,34 zł 78,85

2.

Koszty administracyjne w tym:
-zużycie materiałów i energii   199,60 zł 2,55
-usługi obce   371,44 zł 4,74
-podatki i opłaty   135,00 zł 1,72
-pozostałe koszty rodzajowe   950,84 zł 12,14

Razem: 7835,22 zł 100,00

4.  Fundacja  Ternopilska  nie  jest  zobowiązana  do  badania  rocznego  sprawozdania 
finansowego za 2010r.,  ponieważ  nie  spełnia  warunków zaistniałych   w art.  64  ustawy  
o rachunkowości dotyczących badania i ogłaszania sprawozdań finansowych.

Żyrardów, dnia 28.09.2011r.


