
Sprawozdanie finansowe za rok 2005
Fundacji „Ku mądrości im. Dr Anny Dux”

Informacja dodatkowa

Fundacja “Ku Mądrości” im. Dr Anny Dux Sokołów Podlaski ul. Księdza Bosko1

1) Przyjęty został rok obrotowy od 01.01.2005r. do 31.12.2005r. obejmujący 12 
kolejnych miesięcy.

2) Sprawozdanie zostało sprawdzone przy założeniu zasady kontynuowania działalności.
3) Ewidencję księgową prowadzi się metodą ręczną. Wykaz uproszczonych zasad 

zgodnie z ustawą z dn.29.09.1994r. o rachunkowości z późniejszymi zmianami (Dz u 
Nr 76 poz 684 z 2002r., Dz u Nr 60 poz 535 z 2002r.)

Stosowane zasady  wyceny i sporządzania sprawozdania finansowego za rok 2005:

- Fundacja posiada środki trwałe o niskiej wartości (do 3500 zł) amortyzowane 
jednorazowo z kwocie odpowiadającej ich wartości w momencie przekazania 
do użytkowania

- Należności i zobowiązania  krótkoterminowe wyceniane w kwocie wymaganej 
zapłaty

- Środki pieniężne w banku- ewidencja na podstawie wyciągów bankowych
- Pozostałe aktywa finansowe- wycena na podstawie zaświadczenia z Funduszu 

DWS Polska TFI w Warszawie ul. Armii Ludowej 26
- Koszty działalności operacyjnej ewidencjonuje się na kontach zespołu 4
- Rachunek zysków i strat sporządza się zgodnie z załącznikiem Rozporządzenia 

Ministra Finansów

Dane uzupełniające o elementach aktywów i pasywów oraz elementach zysków i strat.

1. Aktywa i pasywa Fundacji
- w roku bieżącym działalności inwestycyjnej nie prowadzono
- pozostałe aktywa finansowe w kwocie 514.998.15 stanowi wartość 

uczestnictwa w Funduszu DWS Polska TFI S.A. W Warszawie
- ewidencja kosztów wg rodzajów i miejsca ich powstania



2. Informacje do rachunku zysków i strat

Podstawowym rodzajem działalności jest działalność statutowa.

Opodatkowanie

Zgodnie  z  art.17  ustawy  o  podatku  dochodowym od  osób  prawnych  dochody 
Fundacji przeznaczone na realizacje celów statutowych są wolne od podatku.
Fundacja składa deklarację CIT-8
Fundacja nie jest podatkiem VAT. 

Poprzedni rok Bieżący rok
Przychody ogółem 553.482.33 561.182.92
Przychody z działalności statutowej 

- darowizny
- wynik dodatni z roku ubiegłego

529.176.43
52.950.-

476.226.43

537.648.10
48.761.27

488.886.83
Przychody finansowe

- odsetki od wartości jednostek DWS
- odsetki bankowe od roku bieżącego

24.305.90

23.755.-

    549.-

23.534.82

23.492.50

      42.32
Poprzedni rok Bieżący rok

Koszty ogółem 64.595.50 18.474.41
- koszty zadań statutowych

55.490.-   17.152.96
- pozostałe koszty  9.105.50   1.321.45
Dochód Fundacji wyniósł 488.886.83 542.708.51
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