
Informacja dodatkowa
do sprawozdania finansowego za okres 01.01.2009 -31.12.2009 r.

dla Fundacji Wspierania InicjaĘw Twórczych i Naukowych ,,FosTER'

Wprowadzenie do sprawo zd,ania finansowego

1'Sprawozdanię finansowe dotyczy Fundacji Wspierania Inicjatyw Twórczych i Naukowych
',FOSTER" z siedzibą 81-881 Sopot ul. Kolbergi tą"tzl

2'Fundacja wpisana jest.do Krajowego Rejestru Sądowego- Rejestru Stowarzyszeń, Innychorganizacji Społecznych i Zawodiwycn, runaac;i oraz Publi cznych Zakładów opiekiZdrowotnej, prowadzonęgo przez Sąd Rejonon'y ; Gdansku VIII'Wydział Gospod a.czy
lrajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000292136. W dniu 25.11.2008 r.Fundacj a zostaŁa wpisana do rói esiru or ganizacji PoŻytku Publicznego.

3. Fundacja realizuje działalność statutową której celem jest:
-działartie na rzeQ7,- wszechstronnego roźwoju ogółu Jpołeczeńs twa poprzez promowanieinicjatyw tworczych. 

_ 
oświatowych] naukov\Tch 

-i nńowo _technic znych, promowanietwórczości i upowszechnianie oświaty i nauki,
-wspieranie i promocja działahóści artystycznej' kulturalnej, naukowej, naukowo-technicznej, edukacyjnej i oświatowej, a takŻe d,'ziałalności związanejz akty^wnością ruchowąw róŻnych dziedzinac-hs^portu i propagującej zdrowy tryb Życia-inicjowanie różnych''form ultyińości iw&cze1 , oświatowej, naukowej i naukowo-technicznej, w szczegó-lności popir", realizowanie"i wspieranie finansowe lub organizacyjneproj ektów twórczych, oświatowych, naukowych i naukowo- technicznych
-promowanie osób szczególnie uzdolnionyót' * róŻnych dziędzinaLh nauki , sztuki orazsportu

4.Czas na jaki została utworzona fundacja- nieoznaczony.

5'Sprawozdanie finansowe zostało sporządzonę pruy założeniu kontynuowania działalnościstatutowej ptzez Fundację, nie istnieją równiei ókoIczności wskazujące na zagroŻeniekontynuowania dalszej działalności.

6'Zasady wyceny aktywów i pasywów orazprzychodów i kosztów:
a)środki trwałe w bilansie wyceniane są wg cen nabycia pomniejszonych dokonane odpisyumorzeniowe.

b)arnortyzacja środków trwałych liniowa zgodnie z ptzepisamr wynikając ymi z art.I6a- I6mustawy o podatku dochodowym od osób prawnych , ts-.oz.1992 r. ś'ilii t.*uł. o wartościpoczątkowej poniżej 3 500,00zł umaruane są jednorazowo w momencie przyjęcia doużytkowania.

c) zobowiązania i nalezności wyceniono wg kwot wymagając ych zapŁaty.

d)środki pieniężne- wycęna wg wartości nominaln ej ztego:
-w kasie - zostały potwierdzone przeprow adzćnąińentaryzacją
-w banku_ zo stały potwierdzo''e Ła.'ko*y- potwierdzeniem sal d.
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Dodatkowe informacje i objaśnienia

I. objaśnienia do bilaniu

1.Szczegółowy zakres wartoŚci grup rodzajowych aktywów trwałych:

Umorzenia aktywów trwałych

Nazwa grupy Stan na początek
cklesu

Zwiększenia Zmniejszenia Stan na koniec
okresu

Budynki i budowle
( inwestycje w obcych
środkach trwałych)

Maszyny i urządzenia 1 122,88- 1224.96 2 347,8t

3rodki transpońowe
)ozostałe Środki trwałe

/Vańości niematerialne i

)rawne

Razem 1122,88 1224,96 2347'8Ą

2.Na dzień 31.IŻ.2009 r. jednostka nię uż1'tkuje gruntów na mocy umowy wieczystej
dzierŻav,y, oraz innych środków trwałych na podstawie umów leasingu operacyjnego lub
finansowego.
Jednostka na podstawie umowy najmu uzy.tkuje lokal będący jej siedzibą- wartośó lokalu nię
została określona w umowię.

3.Na dzień 3I.I2.2009 r. nie występująodpisy aktualizujące należności wątpliwe.

4.W pozycji B.III.2 aktywów- pozostałe aktywa finansowe- wykazano środki pieniężne
zgtomadzonę na termindwych lokatach bankowych- termin zakonczetia 1okat-2010 r.

5.W pozycji C aktywów wykazano opłaty poniesione w roku 2009 na dostęp online do
Zasobów prawnych LexPolonica na rok 20t0.
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Nazwa grupy Stan na początek
rkresu

Zwiększenia Zmniejszenia Stan na koniec
okresu

3udynki i budowle
inwestycje w obcych

lrodkach tnłałych)

Maszyny i urządzenia 4 083,34 4 083,3r

Srodki transportowe
)ozostałe środki tnłałe

y'Uartości niematerialne i

)rawne

Razem 4 083,34 4 083,34
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ó. Dane o strukturze funduszu statutowego

Lp Oznaczenie fundatora Udział w funduszu statutowym
1 Ryszard Andruszkiewicz 1 000,0c

Razem 1 000,0c

6'Na dzień 3I.12.2009^. r. nie występują zobowiązania warunkowę otaz nie są tworzonę
rezerry nazobowięania. Wykazane w pozycji B.IL2 inne zobowięania dotyczq.
-zobowiryń z tytułu dostaw usług.. .'..'.. ...9 8,82 zł

7 ' Zgodnie zę statutem Fundacji całośó dochodu za rck 2OO8 została ptzeznaczona na cele
statutowę Fundacji .

II. objaśnienia do rachunku wyników

1 . Struktura rzeczow aprzychodów :

2. Struktura tzęczow a kosztów statutowyc h_ dział B rachunku wyników

Lp Rodzaj kosztu Kwota

.Ę.!{_:s'..4..9'E*'.l9. f .;liiii.,.::i
a)z tytułu umowy o pracę 11 708,7(
))z tytułu umÓw cywilnoprawnych 0,0(
t{azem wynagrodzenia 11708,7A

łł,,i]:|tl [.ą.l#$.Ęiffi;'ffi 1fi .i$"'' sżffi 1iLłi$i'iillllii.' łiĆ];ilfijl'-:1]:':.,łl 7
a)składki ZUS 2169,7t
lazem nazuty na wynagrodzeńE 2169,75

,1rŻ-:'i.:Yz:!.u.Ęf,lL9l1i,T lilil:i-:li.4' lłł,=..:i:$Jł),.-*
a) koszĘ re al izacji proje ktll- aorii ai sowiiEdffi*
pubIikacji,,Działania komunistycznego aparatu represji
wobec środowisk kombatantów wilehskiej AK 1945- '
198?)-zgodnie z urltową z 26.01 .2009

6 500,0(

b)koszty realizacji pĄektu-stypendia dla śtudentÓW
Wydziału Chemicznego PG zgodnie z porozumieniem z
28.05.2009

I 000,0(

c) koszty re a l i zac1 i pró@
tanecznych (umowa o dzieło 4 2$,óo,dzierzawa
1000,00 pozostałe koszty 473,24)

5 736,21

Razem pozostałe koszty 20 236,24

Razem 34114,69
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3. Struktur a rzęczowa kosźów administracyj nych _dztaŁ D rachuŃu wyników:
a) zakup materiałów .............219,00
b) usługi obce:

_ usługi księgowe... ,...........1 427,40
- opłata za tęlefon.. .,...'........'412,43
- opłata za dostęp do programu

on1inę....'... .....2 212,98
- prowizje bankowe 146,80

c)podatki i opłaty
- opłaty za wpis do KRS..... ..'.580,00
c) amortyzacja

- amortyzacjarzeczowego majątku
trwałego.... .....1224,96

d) pozostałe koszty
-polisa OC............ ...92,00

4. Bilans za okres 0i.01.2009 r.-3I.12.2009 t. Wkazuje dochód brutto w wysokości
282 889,56zł w tym kwota I]2 765,15 zł- dochód z roku 2008 ptzeznaczony na cele
statutowe Fundacji.

6. Dochód Fundacji zwolniony jest opodatkowania podatkiem dochodow)zm od osób
prawnych na podstawię art.l] ust.1 p 6c ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym
od osób prawnych.

Dla celów podatkowych, koszty wykazane w rachunku wyników w łącznej kwocie
65 159,04 zł zostały skorygowane o kwotę 558,30 zŁ- koszty nie zapłaconych w roku 2009 r.
składek na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych
Swiadczeń Pracowniczych ujętych w księgach roku 2008.

III. Inne informacje

1.W roku 2009 przeciętne zatrudnienie w Fundacji wynosiło 1etat.

2.W okresie 01.01 .2009 r.-3LI2.2009 r. Fundacja wypłaciła wynagrodzęnie zt1tułu umowy
o pracę' w kwocie IL 708,70 zł, dla Prezesa Zarządu Fundacji , zatrudnionęgo na podstawie
uchwały 01i2008 z dnia 14'01.2008 r.

3.Fundacja całoŚć dochodu roku obrachunkowego 2009 przeznaczana cele statutowe.

"ltlll:lł$t:lłłĘil':,'ffi
illi lBi:łniłffi '''ńó*''ou'''o'''

p (nl1r;owłt'l'

/Vyszczególnienie Przychody Koszty Dochód/Strata

Przychody i kosztywg.r-ku zysków i strat za rok
2009

323 319,8i 40 430,26 282 889,5G

(oszty składek na FUS oraz FGŚP za 12l20O8
zapłaconych w roku 2009

0,00 558,3C -558,3C

Razem 323 319,82 40 988,56 282 331,2e

T
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4.W informacji dodatkowej podane zostały wszystkie istotnę informacje uszczegółowiające

wybrane pozyĄebilansu i rachunku wyników.

5.W ocenie Zarządu przedstawiony zakres objaśnień pozwaIa w prawidłowy sposób ocenić

s1'tuacj ę maj ątkową finansową oraz wynik fi nansowy j ednostki

6.Zarząd Fundacji nie posiada innych nie ujawnionych informacji ' 
które mogły by w istotny

sposób tę ocenę zmienić
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Fundacja Wspierania lnicjatyw TwÓrczych i Naukowych ''FOSTER''
81-BB1 Sopot ul. Kolberga 14c127

Bilans za okres
01 .01 .2009-31 .12.2009

AKTYWA Stan na początek
okresu

Stan na koniec
okresu

PASYWA Stan na początek
okresu

Stan na koniec
okresu

A. Aktvwa trwałe 2 960,4( 1 735,5( Ą. Fundusze własne 173 765,14 2E3 EE9,5r
l' Wartości niematerialne
i prawne 0,0( 0,0(

l. Fundusz statutowy

1 000,0( 1 000,0(
ll. Rzeczowe aktywa
trwałe 2 960,4( 1 735,5(

ll. Fundusz z aktualizacji
wyceny 0,0( 0,0(

lll. Należności
długoterminowe 0,0( 0,0(

lll. Wynik finansowy
netto za rok obrotowy 172 765,1! 282 889,5(

lV. lnwestycje
długoterminowe

0,0( 0,0(

'1 . NadwyŹka przychodÓv
nad kosztami (wielkość
dodatnia)

172 765,1t 282 889'5€
V. Długoterminowe
rozliczenia
międzyokresowe 0,0( 0,0(

2. Nadwyżka kosztów
nad pzychodami
(wielkośÓ ujemna) 0,0( 0,0(

B. Aktywa obrotowe

'172 447,6i 279 156,4i

B. Zobowiązania i

rezerwy na
zobowiązania 1 642.9t 98,82

l. Zapasy zeczowch
aktywów trwałych

0,0( 0,0(

l. Zobowiązania
długoterminowe z tytułu
kredytÓw i pożyczek

0,0( 0,0(
ll. Należności
krótkoterminowe

0,0( 0.0(

ll. Zobowiązania
krótkoterminowe i

fundusze specjalne 1642.91 98,8'
lll. lnwestycje
krÓtkoterminowe 172 447,6: 279 156,42

1. Kredyty i pożyczki
0,0( 0,0(

1. Srodki pieniężne
2 447.6i 206 156.42

2. lnne zobowiązania
1642.9t 98,8t

2. Pozostałe aktywa
finansowe 170 000,0( 73 000,0(

3. Fundusze specjalne
0,0( 0,0(

C. Krótkoterminowe
rozliczenia
międzyokresowe 3 096,4(

lll. Rezerwy na
zobowiązania

0,0( 0,0(

lV. Rozllczenia
międzyokresowe 0,0( 0,0c

1. Rozliczenia
międzyokresowe
pzychodów 0,0( 0,0c

2. lnne rozliczenia
miedzvokresowe 0,0( 0,0(

Aktywa razem 't75 408,0! 283 988,3t Pasvwa razem 175 408,0( 283 988'3€

Pruszcz Gdański dn.22.02.2010 r.

GŁoWftY KslĘGoWY,łL -łz.kło
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Fundacja Wspierania lnicjatyw Twórczych i Naukowych "FOSTER''
81-881 Sopot ul. Kolberga 14c127

RACHUNEK WYNIKOW za okres 01.01.2009-31.12.2009

Pruszcz Gdański 22'02'2010 r

snlł/ląv KslĘGoWY,'/b hovłc
m1r/Minsława Linsztet
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TWÓRCZYCH I NAUKowYcH 'tosTER"
ul. Kotberga 74 C/27,81-E81 Sopot
NlP 585-143€8-00 Rąon 22051141l
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stan na początek okresu Stan na koniec okresu

A. Przvchodv z działalności statutowei 233 775,0( 139 168,7(

l. Składki brutto określone statutem 0,0( 0,0(

ll. lnne orzvchodv określone statutem 233 775.O( 139 168,7(

B' Kosztv realizacii zadań statutowvch 60 127 
'4ź

34',114,61

C. Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość
dodatnia lub uiemna) (A-B) 'l73 647 

'5ź
105 054,01

D. Kosztv administracvine 5 031,5( 6 315,5i

1' Zużycie materiałów i energii 0,0( 219,0(

2' Usłuqi obce 4 939'5€ 4199,61
3. Podatki i oołatv 0,0c oóU'U(

4. Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne
świadczenia 0,0( 0,0(

5. AmońVzacia 0,0( 1224'9ę
6- Pozostałe 92,0( 9Z,Ut

E. Pozostałe przychody (niewymienione w poz' A i G)
0,0( 172765,11

F. Pozostałe kosztv (niewvmienione w ooz. B. D i 0.0( 0,0(

3. Przvchodv finansowe 4149,14 11 3E5,9i

{. Kosztv finansowe 0.0( 0,0(

. Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności
iwańość dodatnia lub ujemna) (c-D+E_F+G-H)

172 765,1t 282 889,5(

J. Zvski i stratv nadzwvczaine 0,0( 0,0(

l. Zvski nadzwvczaine - wielkośc dodatnia 0,0( 0,0(

ll. Stratv nadzwvczaine - wielkość uiemna U,U( 0,0(

K' Wvnik finansowY oqółem (l+J) 172765,11 282 889,5t

l. Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość
ujemna) 0,0( 0,0(

ll' Różnica zwiększająca przychody roku następnego
(wielkość dodatnia) 172 765'1ź 282 889,5(


