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Wzór zgodny z załącznikiem nr 1 Ustawy o rachunkowości 

 

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 
 

1. Dane jednostki 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Informacje wstępne dotyczące sprawozdania finansowego 
2.1- sprawozdanie finansowe sporządzono na dzień 31.12.2012 r 

2.2- sprawozdanie finansowe obejmuje okres 01.01.2012- 31.12.2012 r 

2.3 sprawozdanie sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności przez Fundację 

w następnym roku obrotowym 

 

3. Stosowane metody wyceny 
  Środki trwałe ujęto w bilansie wg ich wartości pomniejszonej o wysokość 

dotychczasowych odpisów amortyzacyjnych 

  Rzeczowe składniki majątku obrotowego wycenione są według cen zakupu netto 

  Należności i zobowiązania wykazane w bilansie w kwotach wymagających zapłaty, 

środki pieniężne, kapitały i pozostałe składniki aktywów i pasywów wg wartości 

nominalnej. 

 Rozliczenia międzyokresowe kosztów. W przypadku ponoszenia wydatków 

dotyczących przyszłych okresów sprawozdawczych Fundacja dokonuje czynnych 

rozliczeń międzyokresowych. Fundacja dokonuje biernych rozliczeń 

międzyokresowych kosztów w wysokości prawdopodobnych zobowiązań 

przypadających na bieżący okres sprawozdawczy (wynikających ze świadczeń 

wykonanych na rzecz Fundacji przez kontrahentów oraz z obowiązku wykonania 

związanych z bieżącą działalnością przyszłych świadczeń wobec nieznanych osób) , 

których kwotę można oszacować, choć data powstania jeszcze nie powstała. Do 

rozliczeń międzyokresowych biernych zalicza się przede wszystkim: wartość 

wykonanych niezafakturowanych usług, opłaty za prawa autorskie 

 Rozliczenia międzyokresowe przychodów. W przypadku ponoszenia przychodów 

dotyczących przyszłych okresów sprawozdawczych Fundacja dokonuje 

1.1- nazwa 

1.2- organ rejestrowy 

1.3- nr wpisu do KRS 

1.4- REGON 

1.5- NIP 

1.6- podst. przedm działaln. 

1.7- adres siedziby 

1.8- okres działalności 

- Fundacja MALTA 

- Sąd Rejonowy w P-niu XIV Wydz. KRS Rejestr Stowarzyszeń 

- 0000150077 

- 634446340 

- PL 778-14-06-165 

- Działalność pozostałych organiz. członkowskich (PKD 9133Z) 

- 61-809 Poznań ul. Św. Marcin 80/82 

- 04.02.2003-31.12.2012 r. 

FUNDACJA MALTA 

Poznań ul. Św. Marcin 80/82 



krótkoterminowych rozliczeń międzyokresowych. Do tego typu rozliczeń ujmuje się 

przychody dotyczące przyszłych okresów sprawozdawczych.  

 Rezerwy wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy w wiarygodnie uzasadnionej 

oszacowanej wartości. Dotyczy to rezerw tworzonych na pewne lub w dużym stopniu 

prawdopodobne zobowiązania, których kwoty można, w sposób wiarygodny 

oszacować, w szczególności na straty z transakcji w toku ich przeprowadzania, w tym 

z tytułu udzielonych gwarancji, poręczeń, operacji kredytowych, skutków 

finansowych toczącego się postępowania sądowego. Skutki finansowe tworzonych 

rezerw zalicza się odpowiedni pozostałych kosztów operacyjnych, kosztów 

finansowych lub strat nadzwyczajnych w zależności od okoliczności, z którymi 

powiązane są przyszłe zobowiązania. 

 Rezerwy niewykorzystane na dzień ustania lub zmniejszenia się ryzyka, na które je 

utworzono zaliczane są do pozostałych przychodów operacyjnych, przychodów 

finansowych lub zysków nadzwyczajnych. Fundusze własne wycenia się nie rzadziej 

niż na dzień bilansowy w wartości nominalnej ujmując je w księgach rachunkowych 

według ich rodzajów i zasad określonych przepisami prawa lub statutu.  

 Fundusz założycielski  wykazuje się w wartości ustalonej w statucie  

 Kwoty zobowiązań  oraz należności w euro są przeliczane wg kursu NBP z dnia 

31.12.2012 

 Rachunek zysków i strat sporządzono w wariancie porównawczym 

 

 

Rozdział 1 
 

1. Załącznik nr 1 przedstawia zmiany w składnikach majątku trwałego. 

2. Jednostka nie posiada gruntów w wieczystym użytkowaniu 

3. Jednostka nie posiada środków trwałych użytkowanych na podstawie umowy leasingu 

4. Jednostka nie posiada zobowiązań wobec budżetu państwa lub gminy z tyt. Uzyskania 

prawa własności budynku i budowli 

5. Dane o strukturze kapitału założycielskiego  

 

Lp. Fundatorzy Kwota ufundowana %Całości 

1 

2 

3 

4 

5 

Jan Kulczyk 

Grażyna Kulczyk 

Piotr Voelkel 

Karol Działoszyński 

Michał Merczyński 

9.500  

9.500 

19.000 

19.000 

3.000 

15,83% 

15,83% 

31,67% 

31,67% 

5,00% 

 RAZEM 60.000 100% 

 

6. Zmiana stanu kapitałów spółki 
Lp. Rodzaj Kapitału B.O 01.01.2012 Zwiększenia Zmniejszenia BZ 31.12.2012 

1 Fundusz Założycielski 60.000 zł 0 0 60.000 zł 

2 Fundusz Zapasowy 0,00 zł 0 0 0,00 zł 

 

7. Nadwyżka przychodów nad kosztami Fundacji za okres sprawozdania wynosi 

128 828,89. Zysk zostanie przeznaczony na pokrycie kosztów działalności statutowej 

8. W okresie objętym sprawozdanie jednostka utworzyła rezerwę w wysokości 84 018,32 

na koszty dotyczące roku 2012 których płatność przypadnie na 2013. 

9. Jednostka nie dokonywała w roku obrachunkowym odpisów aktualizujących wartość 

należności 



10. Struktura zobowiązań razem = o okresie realizacji do 1 roku wykazane w poz B.III 

bilansu jest następująca: 

- Zobowiązania z tyt. dostaw + zaliczki na dostawy     132 257,32 

- Zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego i ZUS       12 262,97 

- Zobowiązania inne           brak 

11. Stan rozliczeń międzyokresowych czynnych wynosił na dzień bilansowy- nie wystąpił 

12. Stan rozliczeń międzyokresowych biernych wynosił na dzień bilansowy- 307 479,33 i 

stanowił w całości przychód przyszłych okresów. 

13. Jednostka nie posiada zobowiązań zabezpieczonych na majątku spółki 

14. Jednostka nie udzielała poręczeń, gwarancji i nie posiada zobowiązań wekslowych na 

dzień bilansowy 

 

ROZDZIAŁ 2 

 
1. W okresie objętym sprawozdaniem finansowym, struktura przychodów statutowych 

oraz z działalności była następująca 

 

Lp Wyszczególnienie rodzaju sprzedaży Sprzedaż 

ogółem 

W tym 

sprzedaż 

na 

eksport 

1  Dotacje     1 995 476,00             -   zł  

2  Przychody ze sprzedaży biletów     1 282 126,20             -   zł  

3  Darowizny finansowe                          -               -   zł  

4  Przychody z działalności gospodarczej     1 095 735,19             -   zł  

5  Przychody z organizacji imprez     2 965 860,33             -   zł  

6  Pozostałe przychody         581 101,88             -   zł  

 

RAZEM    7 920 299,60 zł       -   zł 

 

 

2. Jednostka nie dokonywała odpisów aktualizujących wartość majątku trwałego 

3. Nie dokonywano odpisów aktualizujących wartość aktywów obrotowych jednostki. 

4. Nie wystąpiły w jednostce koszty działalności zaniechanej 

5. Załącznik nr 2- zawiera rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę 

opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych od wyniku finansowego. 

6. Dane o kosztach rodzajowych zawiera rachunek zysków i strat sporządzony metoda 

porównawczą. 

7. Jednostka nie prowadziła działalności inwestycji własnych 

8. W okresie objętym sprawozdaniem jednostka nie  poniosła nakładów na aktywa trwałe  

9. W jednostce nie zachodziły zyski i straty nadzwyczajne 

 

Rozdział 3 
 Jednostka nie sporządza sprawozdania z przepływu środków pieniężnych (zgodnie z art. 45 i 

46 Ustawy o rachunkowości) 

 

Rozdział 4 



1. Jednostka zwolniła 1 pracownika i zatrudniła 1 pracownika. Jednostka zatrudniała w 

2012 roku 10 pracowników. 

2. W okresie objętym sprawozdaniem nie wypłacono wynagrodzeń członkom organu 

zarządzającego 

3. Nie udzielano pożyczek oraz innych świadczeń członkom zarządu i rady nadzorczej 

fundacji 

 

Rozdział 5 
1. Nie zachodziły znaczące wydarzenia dotyczące lat ubiegłych wymagające ujęcia w 

sprawozdaniu finansowym 

2. Nie nastąpiły po dniu bilansowym zdarzenia nie uwzględnione w sprawozdaniu 

3. Jednostka spłaciła w całości zobowiązania w kwocie 926 881,40 Zobowiązania z tytułu 

dostaw za rok 2011. 

4. Jednostka nie dokonywała w ciągu roku obrotowego zmian zasad rachunkowości oraz 

zmian w sposobie sporządzania sprawozdania finansowego 

 

 

Rozdział 6 
1. Nie podejmowano wspólnych przedsięwzięć podlegających konsolidacji metodą 

pełną. 

2. Jednostka nie zawierała transakcji z jednostkami powiązanymi 

3. Jednostka nie posiada udziałów w innych spółkach. 

4. Jednostka nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego- nie występuje 

jednostka dominująca 

5. Jednostka nie posiada papierów wartościowych i udziałów w innych jednostkach 

 

 

 

Poznań 19.03.2012 

 
 

 

 

           data                             podpis osoby prowadzącej                    data                             podpis kierownika  

               księgi rachunkowe               jednostki 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


