
Informacia dodatkowa
do sprarvozdania finanso\\'ego za okres 03 12'2007-31'12'2008 r'

rlla !-undacji Wspierania InicjaĘ_rt Twórczych i Nauko\\'ych "FosTER"

wprolvadzenic do spralvozdania finansowego

].Snlawozda]ie finansowe dot-vczy Flrndaoji wspicrania lnicjat}'w Twórc7yoh i Narrkorvy_ch

..|'óSTER- zsiedzibą81-88l Sopot ul' Ko1berga 1'1c127
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r."i"""g"" ń"l ".ń Sąd_o.'ego pod_,',oneletn KRs 00002921]b' \\' Llniu 25'11'2008 l'
Fuńacja'zosta1'a rł'pisana do rciestru olganizacji Poż,rtkrr Publicznego'

3' liundacja realizuje działa]ność statutową, której celemiest:

-dzialanie na żecz \łszechsttonnego rozlvojrt ogółLr społeczeństwa poprzez pron]o\!'m]e

i"i"ńo'. t*o.^.r., oświatouTch, nauko\\)ch i narikolvo technicznych' pr''lnorłanic

tlł'órczości i upou'szechllianie ośrł'iat-v i nauki,

-*.pi*^"i" i pro''''oc.ja dzia]alności art'\-st}'cznej. kLllturalnei'. naukorł'ei' naukorvo-

t."lini.Ń. .aui". ,'e,1 ] oświato.u"1. a takŹe działa]noścj zNiązane.j z akt'vt'nością ILlcho\\'ą
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t""t',i'i.'n"1. w szczególności poprzez realizolvanie 1 rvspieranic flnansowe lub ol'genlzct1jne
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,,"',"".,-p'r"a fJnC]ocie. nie i'ln',''d ll'\\lrież "\oliczro'ci tł'\azujacc n] /ilP_J/e1'ś

kontvnuolvania dalszcj działalności'

o Z1.dJ\ \\icn} nlt1rr'olr I pl'vr'orr''_l' "lzvc|rodór' i ko'zlóu:

"r<-J[i 
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Dodatkowe informacje i objaśni€nia

I. objaśnienia do bilanŚu

1'SZczególo\ł)' Zakles wa ości grup lodzajorr1ch akt1'rł,ór.v trrł'ałychl

t Jrnor7cnia akN\\ó\ł' tr\'a]vch

1 122 BA 1122,At

Pozoslałe środkilfuale

!Ą/adośc nieńa1eralne

1 122,44 1122,4t

2.Na dzjcli ]1.12.2008 r' jednostka nic użytkuje gruntóu'na moc}' umow}' wiec7'stej
dzjcrŹa\ł}. oriv irrn1'c1r środków tr\lałyclr na podsta$'ie unrórv leaslngu operac|nego lrrb

finansowego.
Jednostka na podstawie umorł,y najmrr rrz1'tkuje lokal będący jej siedzibą- rvartość lokalu nie
zoStała określona *, umolł'ie'

3.Na dzień ] 1' 12.2008 r. nie qr'stępują odpisy aktualizujące naieŹności *'ątplirve.

4'w po4'cji B'III'2 akly\Ą'ó\ł- pozostałe aktywa linansorve- \łlkazano środki picniężne
zglornadzone na tefininol1"vc1r Jokatach bankorrych- termin zakończenja lokat_2009 r'

5. Dane o strukturze funduszu statutowego

Lp oznaczenie fundatora Udział w funduszu statutowym
'I Ryszard Andruszklewicz 1000,00

Razem 1000,00

f,,,* 
,,.,
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4 083 34 4 083.34

PÓzÓstałe ślodk tŃa]e

Wadośc n emaierialne

4 083,34 4 033,3i



6'Na dzień 31.12'2008. r. nie lłfstępują zoborł'iązania rł,atuŃorłc o]'az nic są t\Ą'orzone
rezer.'r_l na zoborviązania. wykazane rv porycji B.1l'2 inrre zobo\\'iązania dotyczą:
-zobou'iąZań z t}'tu]u dostar.v usług''..''..'..'2l9.36 zł
-zobo\ĄiąZaii Z l)'tułu podatkó\Ą''..'''.''..''.''.221.00 7ł
-zobowląZań Z t)'tułtt składek ZUS..''..''.1 202.58 z]

II. objaśnienia do rachunku wyników

1.struktura Źeczowa przychodów:

Rodzaj przychodu Kwota
1 Puychody z o€.n zacji warsŻtaiów taneczńych 2 775,O4

2 oarow]zny oIŹymane od osób fŻVcznvch {działA ) 231 000,00
l odselk bankowe (dŻia] o) 4 149,r9

Razem 237 524,19

2-Struktura rzeczowa koSŻó\Ą' statuto }ch dzial B racl'runliu lyników

Rodzaj kosŻtu
Ąmortyzacja aktywów lMałych

,anań'Żac]a uzasadniana w ś||Etle updÓp 1 122,8t

1122,88

2

a)nabnały biurowe' apraqranawan|e 761,2t
761,28

3

841.0C

c)badanja lekalskie' ękÓleńie BHP 6AA,0A

1401,00

1)z tyt!łu una\ly o plaĆę 42 357,12

5)ekwiwalen! za uŻywanie sprętu 750,44
j)Ż tytulu unów cwilnapravlnych 750,4(

Razem wynagrodzenia 43 857,12

Nazuty na wynaq.odz€ń]a

7 882,6(

Raz.ń narzuty na wynagrodzenia 7 882,66

6.

a)kaszly realizaĆji prcjeklu- Żakup ponacy naukawych
dla Parcdhi PsvĆholoaiehÓ edukacvinei

839,5t

)kÓsŻty reahz aci pra]eklu darowizna pienlęzna 1 040.

{fih.iii:ł:r{'H}}ł:t,:{



Ć)kÓŚzty rcaliŻaĆji prÓjektu'zakup ponocy naukawych
.la Paradni P sycholaąjąna ECJukacvinej

822,0(

.] ) kasŻty rea 1ż a.ji prq e ktu' org a n jz acj a w arszt atów
laneąhvĆh (Wvhajen sali'7aa.a1. unowa a dzje]a
1651.a0 pazastałe kaszly 89 96)

2 444.9e

Razeń pozostałe koszty 5102'5Ą

Razem 60 127,48

3' Struktura lzeczo\\'a kosaórv adrrrinistrac1jnych iział D rachrrnku *yników:
a) rLsługi obcel

' uslugi ltsięgorł'e..''.'''.''.''..''.'''2 l96,00
- uslugi pra\\'nc......................... 1 793,.10
- opłala Za telelon.''.'''.''.'''.''..'''..'.3ó,36
- uslugi inlormat_vc2ne.................768,00
- pr'o\ł'izj e b aąko\\'e. 

' '.. ' '. ' '.. ' '.. ' '.. ' ]45'80
b) pozostale koszt,v

-polisa OC.........................................92,00

5' Bilans za oklcs 0J.12.2007 -3l. ] 2-2008 r' \\j-kazllje Żysk brutto w $'\sokości 1'7) 165,|5 zł

6' Dochód Frlndacji ,,wolniony jcst opodatkowania poclatkiem dochodowyn od osób
prawnych na podstawje ań'17 ust'1 p''ł ustawy Z dnia ]5.02']992 r. o podatku doclrodo\łym
od osób prarvltyc1r (dotyczy dochodó\ł' uzyskan-vch do dnia 25.l1'2008 I.) o.az na podstawie
ań' 17 ust' 1 p 6c ustarvy z dnla 15-02' 1992 r' o podatl-! dochodov1m od osób prarvnych.

Dla celów podatko\)ch' koszty \\'Jkauanc \ł' rachunku $j-ników w łączncj k\\'ocie
65 159,0,+ Zł Zostal-v Skorygo$'ane o k\!otę 558.30 zl- koszt}' nie zap}aconych do dnia
31'12'2008 r' Składck na ubczpieczenia społccz1']c otaz Fundusz Prac'v i ]'rrndusz
G\'alantoq,a]lych swi a11czeli Pracorł,niczych.

III. Inne informacje

1'W roku 2008 plzcciętne zatrudnienie \\' Fundacji \\'Y11osiło ].] etatu.

2.Wokresie03.]2.2007r-'j1.l2'2008r' Fundacja rłypłaoiła r1-r nag]'odzenie z tytulu urno$"1

o |lacę, w kqocie 31 851)) zł, dla Prezesa Zarządrr Fundacji ' zatludnionego na podsta\łie

rrchrł.ał1' 01/2008 z dnia 1,1.0] '2008 t.

'].l'undacja całość z1'sku t'oku obrachunkorvcgo 2008 pŹeznacza na ce]e statuto$'e.

b .C^1Ęr-L
rLlrlnłcjl ws-pltrłHla lllcJAmv

.*n*l,rCt, L t^U*o*tC'l "FoSTEn"

uL Kolbsqa ]n t27' 81_88l:ń!oł'
Nlp 585.ld]{8'n0 ĘelcĄ ZZUr l +r

wyszczególnienie Koszty Dochód/ strata

Przychody ikoszty w9' Fku zysków i svat za rok
2008

237 924,19 64 600,74 173 323,45

Prychody ikoszty wg tskU zysków isllat Ża rok 2003
os ąqn ęte do dnia 25 ]] 2008 r

|57 92Ą'19 59 057,82 98 866,37

PuychÓdy ikÓszly W9 'FkU zyskÓw is|rat za rok 2008
osiar]n ęte po dnr! 25 ]] 2008 r

80 000.00 5 542,92 74 457.48

,ruo,



'1'W informacji dodatko\ł,ej podane zostały Ńszystkie isto|ne infonnacje uszczegółowiające
wybrane pozycje bilansu i rachunku wyników'

5'W ocenie Za.rządu przeclstawion-v Zakres objaśnień pozrł'a1a .'v plarł'idłorły sposób ocenić
sytuację majątkową linanso\\,ą oraz \qĄik finanso\łJ jednostki

6'Zaząd Fundacji rrie posiada innych nie ujarł'nionych informacji , któle mogŁv by \ł, istotlly
sposób tę occnę Zmicnić

7'Na podstawie alt.s ust.2a ustarvy z dnia15'02.1992 r. o podatku dochodowym od osób
prawnych pienł'sz"v lok podatkow}' tr\ł'a od dnia rozpocŻęcia działalnoścj tj' od dnia
03.I2.2007 r. do dnia 31.12.2008 r.

2J0lł 7

D Ęł1$'o.t-
nrNnacJA iv:PltRANlA lNltlATYw

TwńRtłcŁr l NAUl(lr\tYct]''FosrEn''

ń! Hi:ij:illf '''dl"ff iffł,
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FL]ndac]a Wsp eran a ln c]atwv Twórczych Naukowych ' FosTER'
81 881 Sopot ul. Ka betga 14c127

Bilans za okres
03.1 2.2007 -31. 1 2.2008

o,o0 2 960,4( 1 000,0( r73 765,1

l Wadościn emalerialne

000 Ó.0( 1 000 0( 1 000 o(

0.00 2 964,4t
Fundusz z.klla lzacli

00( 0o(

000 0.0( 00( 1727651

000 0.0(

1 Nadwyżka prŻyrhodóV
nad kosztżń (wekÓść

00( 1727651

000 0.0( 00( 0o(

1 000,00 112 411,6i 0,0( 1 642,9'

000 00(

dłUqolerm]nowe z lyl!ł!

00c 0.0(

000 00t 000 1 642,9/

I 000 0( 172 447 6 o,o0 0.0t

I 000 0( 2 447 63 0.00 1 642,9'

170 000 00 000 00(

0.00 00( 000

00( 0.00

0.0( 000

00( o0(
1 000,00 175408,0! 1 000,0( 175 408,0!

Pruszcz Gdańsk dn 25'a2'20a9 r

TUNDACJA W5PIIRAN]A iNICJATYI!

TWÓRcłcH I NAt1KoWYtlr "F05r[R'
ul. Kolberqa 1a C/27, 81_881 Sopot
N|P586_143.69_0a R€oof, 220511411
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Fundac]a Wsp eran a n c]atw Twórczych Naukowych FosTER
81-881 Sopot ul. Ka berya 14c127

RAGHUNEK wYNlKÓw za okres 03.12.2007-31.'l2.2008

ste. na początek okresu stan ne kÓniec okresu

A pżvćhódv ż działalnÓśĆi Śtatutowe o,o0 233 775,0(

składk brU1lÓ określońe statutem 0.00 0o(
lnne pr2ychody określone statutem 0.00 233 775 0C

B' Kośżfu realiŻacii zadań statuiowch 0,00 60121,42

c' wyńik finansowy na dŻiałalnościstatutowej (wielkość
dodatnia lub Uieńńa) (A_B) 0,00 173 647,5t

D. Kosztv administracvine 0,00 5 031,56

1 ŻUżVc e materałów ieńerqi 000 000
00t 4 939 56
000

4 WynagrodŻen a oraz ubezpeczenia spoJeczne i ńńe
000
000 000
000 92.00

E' Pozostałe pżychody {niewym ien ione w poŻ' A iG)
0,0( 0,00

F' PozoŚtale kGzly (niewymien'one w poz' B Di 0,0( 0,0t

G' Pżvchodv fińańsow6 0,0( 4149,19
0,0( 0,00

l' Wynik'ińańsowy brutto na całoksżtałcio dŻialalności
(wańość dodalnia lub ujemna) 1c_D+E_F+G_H)

0,0( 112165,1

J. Zyski i straty nadz$"yczajne 0,0( 0,0(

Ż!sk nżdzWĆŹaińe _ We]kość dodatnia 00(
strŻ y nadzwr]cŻa]ne _ Welośa Ujemna 0.0( 000

K' wYnik finansÓwY oqółem (l+J) o,o( 172765,1

Róznica zwększa]ąca kÓsŻty lok! ńaslępnego (WekośĆ
00( 00(

ll' RÓżnica zwięłszająca pŹychody roku naśtępn€go
0,0( 172765,1

Pr!szcz Gdański25 02'2009 r

Fl]l]DAtJA wsPllllAN]A IJ!icJATYlł
TlłÓRClY[]] ] NAU(oll/YcH'FosIER'
ul. Kolbłqa 14 c/27' 81_881 soDot
NlP585 143$8r]o R€gon 22051i411
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