
DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

I

1. Rzeczowe aktywa trwałe - środki trwałe      
a. urządzenia techniczne i maszyny stan na pocz. roku obrot.  26 354,40 zł, 
                                                   stan na koniec roku obrot.- 26 354,40 zł 
b. inne środki trwałe stan na pocz. roku obrot. - 107.707,01 zł, 
                                stan na koniec roku obrot. - 107 707,01 zł 

2. Umorzenie środków trwałych - amortyzacja        
a. urządzenia techniczne i maszyny 24.631,76 - stan na pocz roku obrot   
                                                           1.722,64- amortyzacja,     
                                                        26.354,40 - stan na koniec roku obrot, 
                                                      
b. inne środki trwałe                           103.460,36 - stan na pocz. roku obrot.,  
                                                           3.130,00 - amortyzacja      
                                                       106.590,36 - stan na koniec roku obrot.                                                 
Razem                                        128.092,12 - stan na pocz. roku obrot                                
                                                         4.852,64 - amortyzacja
                                               132.944,76 - stan na koniec roku obrot.
                                           
3. Wartości niematerialne i prawne -
stan na początek roku obrotowego 0,00 zł
 przychody 752,87 zł
stan na koniec roku obrotowego 752,87 zł
4. Umorzenie wart. niemat. i prawnych
Stan na początek roku obrotowego 0,00 zł
 amortyzacja 752,87 zł
Stan na koniec roku obrotowego 752,87 zł
5. Grunty użytkowane wieczyście - nie dotyczy
6. Środki trwałe używane na podstawie umowy najmu lub dzierżawy - nie dotyczy
7. Zobow. wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu teryt. z tyt. uzyskania prawa własności budynków i 
budowli - nie dotyczy
8. Dane o strukturze własności kapitału podstawowego oraz liczbie i wartości nominalnej subskrybowanych 
akcji, w tym uprzywilejowanych - nie dotyczy
9. Źródła zwiększenia i wykorzystanie funduszu statutowego
Fundusz statutowy 
Stan na początek roku obrotowego 148.307,43 zł
- zwiększenia 0,00 zł
- zmniejszenia 0,00 zł
Stan na koniec roku obrotowego 148.307,43 zł
10. Fundacja zysk w wysokości 23.183,83 zł postanowiła zaliczyć do przychodów statutowych roku 
następnego.
11. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, 
wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym - nie dotyczy
12. Odpisy aktualizujące wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, 
zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego- nie dotyczy
13.Zobowiązania o okresie wymagalności do 1 roku ogółem:
Stan na początek roku - 5.024,57 zł
Stan na koniec roku - 3.342,76 zł
14. Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne
Stan na początek roku - 88,02 zł
Stan na koniec roku - 108,61 zł
15. Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki - nie dotyczy
16. Zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także 
wekslowe; odrębnie należy wykazać informacje dotyczące gwarancji i poręczeń wobec jednostek powiązanych 
- nie dotyczy
17. Inwestycje długoterminowe - nie dotyczy

II

Druk: MPiPS



1) struktura rzeczowa (rodzaje działalności) i terytorialna (kraj, eksport) przychodów netto ze sprzedaży 
produktów, towarów i materiałów,
Sprzedaż netto ogółem cały kraj
                                                                     Za poprzedni rok obrotowy   Za bieżący rok obrotowy
- przychody z działalności statutowej odpłatnej        19.456,00 zł                     25.007,00 zł
- przychody z działalności statutowej nieodpłatnej  107.446,50 zł                   154,610,05 zł         
- inne przychody z działalności statutowej               19.282,11 zł                      3.090,77 zł

2) wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe - nie dotyczy
3) wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów - nie dotyczy
4) informacja o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej 
do zaniechania w roku następnym - nie dotyczy

5) rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku 
finansowego (zysku, straty) brutto:
-Przychody bilansowe brutto: 182.707,82 zł
*Przychody podatkowe: 182.707,82 zł
- Koszty bilansowe - 159.523,99 zł
* zmniejszenie kosztów podatkowych - strata roku 2013 - 35.099,41 zł
* zmniejszenie kosztów podatkowych - amortyzacja - 2.039,92 zł
* zwiększenie kosztów podatkowych - um. zlecenie - 286,00 zł
* zwiększenie kosztów podatkowych o poniesione wydatki na realizacje projektu pn. "Stroje ludowe w 
Karpatach polskich - Strój mieszczan cieszyńskich" - 82.088,73 zł
* zmniejszenie kosztów podatkowych (koszty statutowe pokryte dotacją) - 88.445,75 zł
- Koszty podatkowe- koszty uzyskania przychodów - 116.313,64 zł
- Dochód/ strata (podatkowo) 66.394,18 zł
- Odliczenie od podst. opodatkowania dochodów wolnych od podatku przezn. na dział. statutową art. 17 ust. 1 
pkt 4 ustawy o pdop - 66.394,18 zł.

6) Dane o kosztach wytworzenia produktów na własne potrzeby i koszty rodzajowe - nie dotyczy ponieważ 
jednostka sporządza rachunek zysków i strat w układzie rodzajowym.
7) Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie; w tym odsetki oraz skapitalizowane różnice kursowe od 
zobowiązań zaciągniętych w celu ich sfinansowania - nie dotyczy
8) Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe; odrębnie 
należy wykazać poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska - nie dotyczy
9) informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych, z podziałem na losowe i pozostałe - nie dotyczy
10) podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych - nie dotyczy

IIa
Dla pozycji bilansu oraz rachunku zysków i strat, wyrażonych w walutach obcych - kursy przyjęte do ich wyceny 
- nie dotyczy

III

Jednostka nie sporządza rachunku przepływów środków pieniężnych.

IV
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Informacje o: 
1) charakterze i celu gospodarczym zawartych przez jednostkę umów nieuwzględnionych w bilansie w zakresie 
niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki - nie dotyczy
2) istotnych transakcjach (wraz z ich kwotami) zawartych przez jednostkę na innych warunkach niż rynkowe ze 
stronami powiązanymi, przez które rozumie się jednostki powiązane - nie dotyczy
a) osobę, która jest członkiem organu zarządzającego, nadzorującego lub administrującego jednostki lub 
jednostki z nią powiązanej - nie dotyczy
b) osobę, która jest małżonkiem lub osobą faktycznie pozostającą we wspólnym pożyciu, krewnym lub 
powinowatym do drugiego stopnia, przysposobionym lub przysposabiającym, osobą związaną z tytułu opieki 
lub kurateli w stosunku do którejkolwiek z osób będących członkami organu zarządzającego, nadzorującego lub 
administrującego jednostki lub jednostki z nią powiązanej - nie dotyczy
c) jednostkę kontrolowaną, współkontrolowaną lub inną jednostkę, na którą znaczący wpływ wywiera lub 
posiada w niej znaczącą ilość głosów, bezpośrednio albo pośrednio osoba, o której mowa w lit. a i b - nie 
dotyczy
d) jednostkę realizującą program świadczeń pracowniczych po okresie zatrudnienia, skierowany do 
pracowników jednostki lub innej jednostki będącej jednostką powiązaną w stosunku do tej jednostki
- wraz z informacjami określającymi charakter tych transakcji. Informacje dotyczące poszczególnych transakcji 
mogą być zgrupowane według ich rodzaju, z wyjątkiem przypadku, gdy informacje na temat poszczególnych 
transakcji są niezbędne dla zrozumienia ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy 
jednostki - nie dotyczy
3) przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe nie dotyczy
4) wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłaconych lub należnych osobom wchodzącym w 
skład organów zarządzających, nadzorujących albo administrujących spółek handlowych (dla każdej grupy 
osobno) za rok obrotowy - nie dotyczy
5) pożyczkach i świadczeniach o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzącym w skład organów 
zarządzających, nadzorujących albo administrujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno), ze 
wskazaniem warunków oprocentowania i terminów spłaty - nie dotyczy
6) wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, 
wypłaconym lub należnym za rok obrotowy odrębnie za:
a) obowiązkowe badanie rocznego sprawozdania finansowego - nie dotyczy
b) inne usługi poświadczające - nie dotyczy
c) usługi doradztwa podatkowego - nie dotyczy
d) pozostałe usługi - nie dotyczy

V

1) informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku 
obrotowego, w tym o rodzaju popełnionego błędu oraz kwocie korekty - nie wystąpiły
2) informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w 
sprawozdaniu finansowym - nie wystąpiły
3) przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny 
oraz zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sytuację 
majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki, ich przyczyny i spowodowaną zmianami kwotę wyniku 
finansowego oraz zmian w kapitale (funduszu) własnym - nie wystąpiły
4) informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok 
poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy - informacje występują w rachunku zysków i strat oraz w 
bilansie.

VI

1) informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji - nie dotyczy

2) informacje o transakcjach z jednostkami powiązanymi - nie dotyczy

3) wykaz spółek (nazwa, siedziba), w których jednostka posiada co najmniej 20 % udziałów w kapitale lub 
ogólnej liczbie głosów w organie stanowiącym spółki; wykaz ten powinien zawierać także informacje o 
procencie udziałów i stopniu udziału w zarządzaniu oraz o zysku lub stracie netto tych spółek za ostatni rok 
obrotowy - nie dotyczy

4) jeżeli jednostka nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego, korzystając ze zwolnienia lub 
wyłączeń - nie dotyczy

5) informacje o:
a) nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na najwyższym 
szczeblu grupy kapitałowej, w której skład wchodzi spółka jako jednostka zależna - nie dotyczy
b) nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na najniższym 
szczeblu grupy kapitałowej, w skład której wchodzi spółka jako jednostka zależna, należącej jednocześnie do 
grupy kapitałowej, o której mowa w lit. a - nie dotyczy.

VII
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Sporządzono dnia:2015-06-29

Sprawozdanie finansowe sporządzono za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie - nie dotyczy

VIII

Nie występują okoliczności które wskazywałyby na istnienie poważnych zagrożeń dla kontynuowania przez 
organizacje działalności.

IX

Nie istnieją inne informacje które w istotny sposób mogą wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej 
oraz wynik finansowy jednostki.
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