INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
FUNDACJA „MADE IN BROCHÓW”
ul. LEONARDA DA VINCI 22/10
52-112 Wrocław
NIP: 899-276-86-87
za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Przedmiotem działalności Fundacji „Made in Brochów” z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Leonarda
Da Vinci 22/10 jest działalność statutowa określona Statutem, której celem jest prowadzenie
działań zwiększających możliwości rozwoju społeczeństwa, poprzez polepszenie dostępu do
edukacji, kultury jak również wspieranie aktywności twórczej oraz upowszechnianie idei
społeczeństwa obywatelskiego.
Fundacja „Made in Brochów” jest zarejestrowana w Rejestrze Stowarzyszeń pod numerem
0000562268. Podmiot nie jest wpisany do Rejestru Przedsiębiorców.
Czas trwania działalności Fundacji „Made in Brochów” jest nieograniczony.
Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.
Sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności statutowej przez
Fundację „Made in Brochów” od dnia otwarcia ksiąg rachunkowych. Nie istnieją żadne okoliczności
wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez Fundację „Made in Brochów” działalności.

Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów.
A. Wartości niematerialne i prawne
Fundacja „Made in Brochów” zalicza nabyte składniki aktywów do wartości niematerialnych i
prawnych wprowadzając je do ewidencji bilansowej tych aktywów. W momencie oddania do
użytkowania wartości niematerialnych i prawnych, do wartości początkowej 10.000,00 PLN
dokonywany jest jednorazowy odpis amortyzacyjny dla potrzeb bilansowych. Dla wartości
niematerialnych i prawnych o wartości początkowej powyżej 10.000,00 PLN dokonywanie odpisów
rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania do użytkowania.
Fundacja dokonuje umorzenia wartości niematerialnych i prawnych stosując dla wszystkich
tytułów metodę liniową. Wartości niematerialne i prawne prezentowane w bilansie wycenia się
wg. wartości netto, tzn. w wartości początkowej pomniejszonej o dokonane odpisy umorzeniowe.
W roku 2019 Fundacja „Made in Brochów” nie nabyła wartości niematerialnych i prawnych.
B. Środki trwałe
Fundacja „Made in Brochów” zalicza nabyte składniki aktywów do środków trwałych,
wprowadzając je jednocześnie do ewidencji bilansowej tych aktywów. W momencie oddania do
użytkowania dokonywany jest jednorazowy odpis amortyzacyjny dla potrzeb bilansowych środków
trwałych o wartości do 10.000,00 PLN. Dla środków trwałych o wartości początkowej powyżej
10.000,00 PLN dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca
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następującego po miesiącu oddania środka trwałego do użytkowania. Przy dokonywaniu odpisów
amortyzacyjnych Fundacja wykorzystuje metodę liniową. Przyjęto, że wszystkie nakłady na
ulepszenia środka trwałego nieprzekraczającego wartości 10.000,00 PLN uznawane są za koszty
bieżącego okresu. Środki trwałe prezentowane w bilansie wycenia się wg. wartości netto, tzn. w
wartości początkowej podwyższonej o kwoty ulepszenia i pomniejszonej o dokonane odpisy
umorzeniowe.
W roku 2019 Fundacja „Made in Brochów” nie nabyła środków trwałych.
C. W sprawozdaniu Fundacja „Made in Brochów” wykazała swoje należności w kwocie
nominalnej.
D. Fundacja „Made in Brochów” wykazała swoje zobowiązania na dzień bilansowy w kwocie
wymagającej zapłaty.

Pomiar wyniku finansowego.
Fundacja „Made in Brochów” w roku bilansowym na całokształcie działalności osiagnęła nadwyżkę
przychodów nad kosztami w wysokości 4.749,99 zł (słownie: cztery tysiące siedemset czterdzieści
dziewięć złotych 99/100).
Rozliczenie wyniku podatkowego przedstawia załącznik nr 1 do Sprawozdania Finansowego.

Sposób sporządzania sprawozdania finansowego.
Fundacja „Made in Brochów” sporządza sprawozdanie zgodnie z załącznikiem numer 6 ustawy o
rachunkowości dla jednostek, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z wyjątkiem spółek kapitałowych, oraz
jednostek, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA
1. WYJAŚNIENIA DO BILANSU
Zmiany w stanie wartości brutto wartości niematerialnych i prawnych w okresie od 01.01.2019
r. do 31.12.2019 r. - nie dotyczy.
Zmiany w stanie wartości brutto środków trwałych w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. nie dotyczy.
Zmiany w stanie rozliczeń krótkoterminowych międzyokresowych kosztów w okresie od
01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. – nie dotyczy.
Należności na 31.12.2019 – nie dotyczy.
Zobowiązania na 31.12.2019 r. – nie dotyczy.
Kwota zaliczek i kredytów – nie dotyczy.
Udziały własne – nie dotyczy.
Strona 2 z 2

2. INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO RACHUNKU WYNIKÓW
1) W 2019 roku Fundacja „Made in Brochów” prowadziła trzy główne projekty w ramach
działalności statutowej:
a. Aktywnie na Brochowie finansowany z dotacji Gminy Wrocław;
b. Prowadzenie Centrum Aktywności Lokalnej na Brochowie – BCAL 2019 finansowany z
dotacji Gminy Wrocław;
c. Sąsiadujemy na Brochowie, finansowanego przez Strefę Kultury Wrocław.

Struktura przychodów:
Przychody za rok:
Poprzedni
Wyszczególnienie
Przychody razem
z tego:
Przychody działalności statutowej –
typowe (tradycyjne)

Bieżący

kwota

% struktury

Kwota

% struktury

141 611,33

100,00%

178.189,67

100,00%

141 611,33

100,00%

178.169,64

99,98%

Pozostałe przychody

0,00

0,00%

20,01

0,02%

Przychody finansowe

0,00

0,00%

0,02

0,00%

Zyski nadzwyczajne

0,00

0,00%

0,00

0,00%

2) Struktura kosztów:
Koszty za rok:
Wyszczególnienie

Poprzedni

Obrotowy

Kwota

% struktury

kwota

% struktury

141 860,36

100,00%

173 439,68

100,00%

139 556,05

98,38%

169.021,42

97,45%

Koszty ogólnoadministracyjne działalności
statutowej

595,75

0,42%

4 411,26

2,54%

Pozostałe koszty

1708,56

1,20%

7,00

0,01%

Koszty razem
z tego:
Koszty realizacji poszczególnych zadań
statutowych działalności tradycyjnej

3. INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Fundacja

„Made

in

Brochów”

nie

ma
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obowiązku

sporządzania

sprawozdania

z przepływów pieniężnych.
4. INFORMACJE O SPRAWACH OSOBOWYCH
Fundacja „Made in Brochów” nie zatrudnia pracowników etatowych.
Fundacja „Made in Brochów” zawarła w 2019 r. umowy cywilno-prawne w celu realizacji
zadań statutowych.
5. ISTOTNE ZDARZENIA DOTYCZĄCE ROKU OBROTOWEGO I LAT UBIEGŁYCH UJĘTE W
SPRAWOZDANIU FINANSOWYM
1) Fundacja „Made in Brochów” prowadzi działalność od 2015 roku.
2) Nie wystąpiły zdarzenia po dacie bilansu nieuwzględnione w sprawozdaniu finansowym.
3) Sprawozdanie za 2019 rok zostało sporządzone zgodnie z zasadami polityki rachunkowości,
w tym metod wyceny.
Treść i forma sprawozdania zostały dostosowane do zasad wynikających z Ustawy o
Rachunkowości.
4) Wykazane w księgach rachunkowych informacje liczbowe obejmują rok obrotowy.
Wrocław 31.03.2020 r.
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Załącznik nr 1 do Sprawozdania Finansowego
Rozliczenie wyniku podatkowego za rok 2019
Fundacja "Made in Brochów"
Konto
Przychody z działalności nieodpłatnej
Dotacje
Darowizny

Kwota

Sumy kontrolne

103 007,00
92 570,00
10 437,00

Przychody z działalności odpłatnej
Dotacje
Wpłaty uczestników
Darowizny

75 162,64
56 194,73
18 967,91
0,00

Przychody z działalności gospodarczej

0,00

Przychody operacyjne

19,76

Przychody finansowe

0,02
SUMA - pozycja 35 CIT 8

178 189,42

Koszty działalności nieodpłatnej

90 572,93

Koszty działalności nieodpłatnej pokryte otrzymaną dotacją

87 022,81

Koszty działalności nieodpłatnej związanej z dotacją pokryte z innych źródeł

3 550,12

Koszty działalności odpłatnej

78 448,49

Koszty działalności odpłatnej pokryte otrzymaną dotacją

57 112,72

Koszty działalności odpłatnej związanej z dotacją pokryte z innych źródeł

21 335,77

Koszty działalności gospodarczej

-36 318,26

-2 867,88

0,00

Koszty administracyjne

4 411,26

Koszty operacyjne

0,00

Koszty finansowe

7,00
SUMA KOSZTÓW

173 439,68

SUMA KOSZTÓW DO UJECIA W CIT - pozycja 40 CIT 8
(Suma kosztów - koszty pokryte z dotacji)

29 304,15

Dochód podatkowy

148 885,27

CIT 8/O wykazanie przychodów / dochodów zwolnionych

136 322,58

Przychód z dotacji - art. 17 ust 1 pkt 47 ustawy ( pozycja 25 CIT 8/O )

148 764,73

Dochód darowizny - art. 17 ust 1 pkt 40 ustawy ( pozycja 11 CIT 8/O )

-12 442,15

Dochód składki członkowskie - art. 17 ust 1 pkt 40 ustawy ( pozycja 23 CIT 8/O )

0,00

* w pierwszej kolejności koszty administracyjne i nadwyżka kosztów nad przychodami działalnosci odpłatnej są pokryte
ze składek członkowskich

Wynik podatkowy

12 562,69

Dotacja - koszty pokryte z dotacji

4 629,20

Dochód z darowizny

-12 442,15

Wynik bilansowy
(Nadwyżka kosztów nad przychodami/przychodów nad kosztami z RZiS)

4 749,74

-31 319,49

