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Fundacji "Ku M4droéci"im. Dr Anny Du:*'' i

Informacja dodatkorva

Fundacja ' Ku M4droSci " im. Dr Anny Dux Sokolór¡' Podlaski ul. KsiQdza Bosko I

l) Przyj gt)' zostal rok obrotow), od 0l .01 .2009 r. do 3 L 12.2009 r. obejmuj4cy l2

kolejnych miesipcy.

2) SprawozdaDie zostalo sprawdzone przy zaiozerúu zasady kontynuowania dzialalnoéci.

3) Ervidencjg ksiEgow4 prowadzi si€ metodE rEczn4 Wykaz uproszczonych zasad

zgodnie z ustaw4z dn. 29.09.1994 r. o rachunkowoSci z pó2n. zmianami ( Dz. U. Nr

76, poz. 684 22002 r., Dz. U. Nr 60, poz. 535 22002 r. ).

Stosowanc zasady wyceny i sporz4dzania sprarvozdania finansowego za rok 2009:

r Fundacja posiada Srodki trwale amonyzowale netod4liniow4 od nastqpnego

miesi4ca przekazana do uzytku.

. Nalehosci i zobowi4zania krótkoterminowe wyceniane w kwocie wymaganej

zaptaty.

. S¡odki pieuiq2ne w bad<u - ervidercja na podstawie wyci4gów bankowych.

. Pozostale aktywa finansowe - wycena na podstawie zaSwiadczenia z Funduszu

DWS Polska TFI w Wa¡szawie ul. Armii Ludowej 26.

. Koszty dzialalnosci operacyjnej ewidencjonuje siq na kontach zespolu 4.

. Rachunek zysków i strat sporz4dza siQ zgodnie z zal4cznikiem rczporz4dzenia

Ministra Finansów.

Dane uzupelniaj4ce o elemertach ak$"rvórv i pasFvów oraz elementach zysków i strat.

l.Aktywa i pasywa Fundacji

r WanoSó Srodków t¡walych wynosi - 151.678,50 zl

. WartoSci nienaterialne i prawne- 3.389,82 zl

. Wartosé \D,posazenia - 303,'18 il

¡ Umorzenie Srodków rrwalych - 49.198,50 zl 
'

. Umorzenie wartoóci niematerialnych iprawnych - 3.389,82 zl

. Umor¿enie wyposa¿enia - 303,78 zl



Pozostale akt¡u,a finansoue w krvocie 364.-173.18 stano\riEwanosó

uczestnictwa w funduszu DWS Polska TFI S.A. rv Warszawie.

Ervidencja kosztóu'ug rodzajórv imiejsca ich powstania.

2. Inlbrmacje do rachunku zyskórv i strat.

Podstawowyn rodzajem dziaialnoSci j est dzialalnoSó statutowa.

Opodatkorvanic

Zgodnie zan. l7 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych dochody Fundacji
pEeznaczone Da realizacje celów statutowych s4 wolDe od podatku.
Fundacja sklada deklaracjQ CIT-8.
Fundacja nie jest podatnikiem VAT.

GtowNY_ XSr{cov,,.Y
.  - ( / . : / . . t
'Ireta &lr1ch

Przr chodv ogólcm 804.1.¡5.33 830.104,09

Przychody z dzialalnoéci statutowej
- darorvizny
- dotacje
wlnik dodatni z roku ubieglego

77'7.078.58

180.551,67

596.526.91

825.952,93

228.851,87

597.101.06
Przychody finansowe
- odsetki od rvanoSci DWS
- odserki barkowe od roku bie2aceso

27 .066,7 s
24.637,05
2.429,70

4 . 1 5 1 . 1 6

4 . 1 5 1 , 1 6

Koszt\ oAólenl 201 .044,27 247.861,80
- koszty zadaú statutowych 207 .044 )7 t98.949,29
Koszt) li¡ansowe ujemne
(¡óárice na funduszach DWS)

48.914,51

Dochód 597.101.06 582.240,29
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