
lnformacja dodatkowa
do sprał'ozdania finanso\Yego za okres 01.01.2010 -3l.12.2010 r.

dla Fundacji wŚpierania Inicjatyw Trr'órcł_ch i Naukorvych ''FosTER"

wprorł'adzĆnie do sprawozdania fi rransowego

l.Sprawozdanie 1inanso\{ę dotyczy Fundacii wspierania Inicjaty$' TwóIczych i Naukowyoh

''FOSTER'' z siedzibą 81'881 Sopot ul' Kolbelga 14c/27

2.Fundacja rłpisana jest do Krajowego Rejostru sądo\lego- Reiestru StowalŻyszeń, lnnych
organizacji Społeczn'vc1r i Zarł,odorłych' Fundacji oraz Publicznyclr Zakładów opieki
Zdrowotncj. plol1adzonego przez Sąd Rejonolły rł'Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy
Krajowcgo Reicstru Sądowego pod nlrmerem KRs 0000292136' W dniu 25.ll.2008 r.
Fundacja została rłpisana do lejestrll organizacji Pożt'tku Publicznego'

3' Fundacja rcalizuje działirlność statuto$'ą' której c..lcm jest:
-działanie na rzecz wszechstlonncgo rozw(ill ogóltt spoleczeństva poprzcz prolnournie
inicjaqnv twóIczych. oświatorł,ych, naukow1'ch i naukowo tcchnicznych, |romo\\fulie
twórczości i upowszeclxianie oświaty i nauki'
-wspieranie i promocja działalności artystycznej. kultrrralnej' naŃo11cj' naukowo-
technicznej' edukacyjnej i oświatowej, a lakże działa1ności związanej z akĘrvnością ruchową
rł różnych dziedzinach spoflLL i propagującej zdroRJ tryb życia
-inicjorł'anie różn'vch fonrr aktyrvności t\łórczej ' ośrł,iatowej, narkovej i naukovo-
technicznei, rv szczególności poprzez lcalizowanie i rvspieranie 1inansowe iub orga]1iz3c)jne
proj ektó\Ą' twó rczych, ośu'iato\\ych, naukowJ'ch i naukowo- lec}nicznych
-promorvanic osób szczególnie uzdolnionych w różnych dziedzinach naŃi ' sżuki oraz
sportu

4.Czcs na jaki zosLala unro zona lL nda. i:r. nieoznaczo'1.

5'Sprał'ozdanie finansowc zostało sporządŻone przy zakrżeniu kont}'1'iuo$'ania działalności
statutowej pucz Fundację' nic istnieją równicż oko]iczności lł'skazujące na zaglożęnie
kontynuowania da]sZę| działalności.

6'Zasady vryceny aktyrł'ilw i pasyrł'ów oraz przychodólv i kosztólł':
a)środki trwałe w bilansie wycenianc są rvg cen nab1'cia pomniejszonych dokonane odpisy

b)amortyzacia środkóu' tnł'a1l'ch liniowa zgodnic z przepisarni vrynikająoymi z art'16a- 16m

usta$T o podatku dochodow]nn od osób prawnych z, \5'02.1992 r. Sro(lki trwałc o \łajtości
początkowei poniżei 3 500,00zl umalzane są 'jednorazorvo w momcncie prz;'jęcia do
Llżylkowania.

c) zobowiązania i należności rł1ceniono wg kwot lłTmagających Zapłaty'

d)środki pienięŹne_ lvycęna 1ł'g wańości nolninalnej z tego:

-1ł' kasię - zostaly potwicrdzone przeproł'adzoną inwenlaryzacją
-w banl(u- Zostały polwierdZone baŃoqym polwierdzeniern sald.
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Dodatkorve informacje i objaśnienia

I. objłśnienia do bilansu

1.Szczegółowy zakes \ł'artości grup rodzajo\łych aktywów trwałych:

t]norzenia aktywów lnł'ałych

2 347,84 1 224 96 3 572 AQ

PoŻoslale środkiIri4a]e

/VadośĆ ńiemalel. ne

2 341,8A '1224,96 3 572,40

2.Na dzień 31'I2.2'a10 r' jednostka nie użytkuie gnultów na moc} tul1owy \ł.iecz'vstcj
dzięrżawJ', oraz innych środków trrł'ałych na podsta\ł'ie umórł' leasingu operac},jnego lub
finansorvego.
Jednostka na podsta*ię umow}' najmu użylkLrje loka] będący jej sicdzibą- r.vartośó lokalu nie
Żostała okeślona $' umowie.

3'Na dzień 31'12.2010 r. nię \łystępuią odpisy aktualizującc liależnośoi rvątpliwe.

4.W pozycji B'III'2 aktyuów- pozostałc akt-\\\'a llnir.rsowe- \łJ_kazarro śIodki picrliężne
zglomadzone na tcrminow1'ch lokataclr bcnkorł1ch_ temriLr zakonczerrja lokat 201 1 r.

5'W poz'vcji C aktywć)w \ł}kazano opłal} poniesione rv rokrr 2010 na dostęp online clo
zasobów prawnych l-exPolonica na rok 2011.
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4 083 34 4 08] ]Ż

PozoŚtałe środk tŃałe

Wartości I ematerialne

4083,34 4 083,34
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6. Dane o struklurze funduszu statuto\rego

Lp Oznaczenie fundatora udział W funduszu statutowym
Ryszard Andruszkiewtcz 1 000,00
Razem 1000,00

/

6.Na dzień 31']22010. r' rrie \łystępują zobołiąza.nia walunkowe olaz nie są t\\'olzonc
rezenłJ na zobo\ł'iazania' WykMane w pozycji B'Il.2 inne Zobowiązania dotyczą:
_zobowiązań z t)'tr u dostaw usł.Lg'..'...'''.'2l9,67 ż
-zobo$'jązali z t}tułu PI]-4. '. '.. '.. '.. '.. ' '.1'13.00 zl
-,,ob,.wir,,ai ,, l)1ulu 'kl:]dek /| s''.' . .lqą l) /|

7. Zgodlie ze sta1utem Fundac.ji całość dochodtr za rok 2009 została plŻeznaczona Da ce1e
statuto\ł'e lunclacj i '

II. Objaśnienia do rachunku wyników

1.struktula rzccZo\'a p12}'chodów:

a) inne przychody okeślone statutcm-poz' A.ll rachuŃu lvyników

Rodżaj prŹychodu

159 90
2 DarowiŻny osób f ŻVcznych r00 000,00

Razem 100 159,90

b) pozostałe przychocly poz. E' racl.tunku uynikórł

Rodzaj przvchodu

282 889.56
L kw dacja drobnvch sald 122
Razem 282 890 7A

c) ptz]chod]' linansowc
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Rodzaj przychodu
I I253,89

Razem 7 253,89
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2'Sttuktura Żeczolva kos71 ów

a) koszty rca1iŻacji działań stafutowych - poz. B rachrrnku w1,nikół'

Rodzaj kosztu
Koszty działalności statutowej działalności

ąkożly rcalżacji prc]ektu ,Konkurs na bajkę d]a
1 246 58

b) stypendia ustanÓwione d]a Śtudentów wvdzjał]
CheńrczneqÓ Poftechni^l Gclans^rel he, ;cL
Bbtechnolaaa- unawa z 2s a5 )oó,) 8 004.04
b) slypendia ustanowiane dla sludentów wvdŻiału
Chenicznego Pahtechnik] Gdańskjei kjefu;ek
ąiatechhologia uńowa z 31 as.2aio I A0A.0A
c).larowizna pieniężna na Ćele naukawe umowa z

640,00
c)darawizna pjeniężnaha cele kultuN -uhÓwa z
dnia 21 06 2a1a 20a,aa
e)darawizna pieniężna na ce\e edukacvine łnaft

3AO O0
RaŻem kosży dzialalńości ńieodołatnei '18 306,58

1

KosŻty działalności statutowej dzia|alności

a)kÓEty organźacj] ahuaftlch Warszlatów Tańca
35A A0

Razen kosztv działatności nieÓdDł.tne 350,00
Razem koszty działalności statutowei 18 656.58

b) koszly administrac1jne poz. D rachunku wvników

Lp Rodzaj kosztu
AmońvŻacia aktwów tMafu Ćh

1 224,96

1 224.96

2 Mate.iały

6,39

6,39

3

a)^oszĘ zakupu hFncjl ńa ap.ag?nowanE
sharygawane a znianę 

'tanu 
rÓztczen nĘdŻy

3 981 36
1 256 6A

145 50

131.66

5774.12

!I]! T]A'.IA WSPITRANTA iNiCJATYW
iWORTZYCH I NAUKOWYCH'IFOSIER.
ul. (olb.rga 14 C/27, 81-881 Sopot
\ P 585 143-68.00 B€gon'205]14]]f ,,ou,

Ą.6ary,:o''.'|L



WynagrodŻenia oraz ubeŻpieczenia społeczne i

a)Ż tvllnu unÓwv Ó rń.ś 2 A0a.0a

b) składki na ubezpieczenja społeczne FP FGŚP 369.64

RaŻem wynagrodzenia oraz ubezpieczenia
sDołeczne i ińńe świadcŻenia 2 369.60

Razern kosztv administlaĆii 9 379.07

III. Informacie dotyczące rozliczeń z tytułu podatku dochodorvego

l' Dochód Fr.rndacji zrvolniony jest opodatkowania podatkiem dochodow1m od osób
pra\\'nych napodstawie ań.17 ust'l p 6c ustawy z dnia ]5.02'1992 r. o podatku dochodow)'m
od osób pralvnych.

Ustaienie rvyniku dla cclów podatkowych'

III. Inne informacje

1'W roku 2010 przeciętne zatrudnienie w Fundacji rłynosiło 1 etat'

2'W okręsie 01'0]'2010 r'-31.12'2010 I' l'undacja wypłaciła rynagrcdzenie z t],tułu
umorvy o pracę. rv kwocie 2000'00 Zł' dla Prezesa Zarządu |rrndacji , zatrudnionego na
podstawie uchwały 0 1/2008 z dnia 1'1'0 l'2008 r.

3'Fundacja całość dochodu roku obrachunko\\,ego 2010 pŹeznacza na celc statutolvę'

4'W informacji dodatkowej podane zostały wsz)-stkic istotne informacje uszczęgóło$iające
rłlbrane pozycie bilansu i racl'lunku wynikórł''

5.W ocenie Zalządu przedstawiony zakles objaśnicń pozwala w prawidłorvy sposób ocenić
s)'tuacię majątkolvą' finansową oraz wynik finanso$T i ednostki

6.Zarzątl Fundac.ji rrie posiada innych nie rrjawnionych Jnfomlacii ' które mogły by w istotny
sposób tę ocenę zmienić

F!.]!IDACJA WSNtRAN]A !NjCJAIi!V
.WóRCZYCH ] NAUK0WYCH ''FosrER''
rt. blbeca 14 C/27, 81-881 Sopoi

'.]. 
j85-'43€3 00 Re9on 2205]1dl1

s

Ą 'Co|'1'.o nLz- '

Wv8zczeoólnienie Kosztv Dochód/strata
Pżychody i kosŻtywg' rku Żysków istratza rok
2010 390 304,57 28 035,65 362 264,92
Amortvzacia za rok 2010' an..16 usll. 0.48 0.00 1 224.96 1 224.96

Koszlv oołai Ża leleion dotvczace.oku 2009 0.00 29.24 29.24

390 304.57 26 7a1,41 363 523,16
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Fundacja Wsp eran]a n cjatyw Twólczych Nauko\łrych 'FosTER,
81 881 Sopot ul Kaberga 14ct27

Bilans za okres
0 1 .0'1.20 1 0-3't.,12.20 1 0

1 735,50 510,611 283 889,56 3G3 253,92

000 o,0o 1 000 00 1 000 00

I 735.50
l FUndusz z akIUalŻacji

000

000 0oo 232 339 56 362 268 92

0,00 000

1 Nadwyzka pżychodóW

282 a9g 56 362 26A 92

000 000 0,oo 000

279'156'1Ż 359,19s,63 93,32 I151,79

0,00 0.00

000 000 98 82 1 161 79

219156'4ż 359 495.63 0.00 o.oo

2at 156 42 98,32 1161.79

73 000 00 250 000 o0 0.00 000

I096,46 oo0 0,00

0,00 000

0,oo 00(

000 00{
233 988,34 364430,71 233 988,38

PruszcŻ Gdansk dn 29 01'20]] r
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Fundacja Wsp eran]a lnicjat}lrv Twórczych i Naukowych 'FosTER'
81-881 Sopot ul Kol'erga 14c127

RACHUNEK wYNlKóW za okr6s o''o1.2o1o-3''12.20'0

stan na początek okresu stan na konigc ołresu

A. PżychodY Ż działalności5t tltowei 139168,70 't00159,90
i składk] brU1lÓ rkreślÓne Śl.1'neff 0,00 0,00
l lnne pżl.hody olreŚ one slaluleń 139 168.7C 100 I59 9(
B' KosŻty reallŻacll zadań statutoetch 34114,69 18 656,58
c' wynik finansowy na działalności stalutow€j (wielkość
dodatnia lub uj€nna) {A.B) 105 0s4,01 81503'3ź
D, K6zty adm inlstracyine 6 315,57 9 379,0t
1 zużyce mater]a]Ów enelq]i 219.0C 6.3!

4 199,61 5 T7A 12
580 o0 0,00

4 Wynagrodzerla oraŻ Ubezpeczen a spo]eczne i Ine
0oo 2 369,60

1 22Ą 96 1 224.96
92 00 0.0t

E' PoŻostałe przychody (nl€wyfi ienione w poz' A lG)
172765,15 282 890,78

Flożostałe koszty {niowym ien ione w poz' B, D iH) 0,00 o,oc
G. PEychodv fina.sows ,t1 385,97 7 253,49

0,00 0,00
l' Wy.ikfinansowy blutto n. całokształcie działalności
(wańość dodatnia lub ujemna) (c"D+E_a+G_H)

282 889,56 362 268,92
J. zyski i siratv nadzwvczaine 0,00 0,00

zysl nżdŻBĄ/cza]ne we lośc dodalnia 0,00 000
l sl.aly.adzwycza]ne' We koŚć u]emna 0,00 00c
K' vl/vnik fin.nsow ooół.ń ll+Jl 282 889,56 3ę2 268'92
]' Rózn ca ŻWęksŻająca koszly roku naslepnego (Wielkość

0.00 000
ll' Róźnica zwięksŻająca paychody loku nestępn.go

282 889,56 362 268,92

Prlszcz Gdański 29 01 2011 r
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