
Sprawozdanie finansowe za rok 2004
Fundacji „Ku mądrości im. Anny Dux”.

Informacja dodatkowa

1. Przyjęty został rok obrotowy od 01.01.2004 do 31.12.2004 obejmujący 12 kolejnych 
miesięcy.

2. Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało przy założeniu możliwości dawnej 
kontynuacji działalności.

3. Księgi rachunkowe znajdują się w siedzibie Fundacji przy ul. Ks. Bosko nr 1.
4. Ewidencję księgową prowadzi się metodą ręczną. Wykaz uproszczonych zasad, 

zgodnie z Ustawą z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości ( tj. Dz. U 2002 Nr 76 poz. 
694, art. zm. Dz. U. z 2003 r. nr 60 poz. 535.

5. Stosowane metody wyceny i sporządzania sprawozdania finansowego w 2004 r.

I. AKTYWA   

A. Aktywa trwałe  
Środki trwałe stanowią środki zakupione do realizacji programu celów statutowych fundacji. 
Wycenia się je według cen nabycia, pomniejszonych o odpisy umorzeniowe.
Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości do 3500 zł. amortyzowane są 
jednorazowo poprzez odpisanie całej wartości w koszty, w miesiącu oddania do używania i 
ujęta w ewidencji.

B. Aktywa obrotowe  
Środki pieniężne w banku – ewidencja na podstawie wyciągów bankowych.
Pozostałe aktywa finansowe
C. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe nie występują.

II. PASYWA  

A. Fundusze własne.  
W skład pasywów wchodzi fundusz statutowy i wynik finansowy za rok obrotowy. 
Nadwyżka przychodów nad kosztami zwiększy przychody roku następnego.

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania.  
Występuje zobowiązanie za zakupiony komputer, uregulowane w roku 2005 r.

Fundacja uzyskała status organizacji pożytku publicznego – zmian danych w rejestrze 
dokonano 25.11.2004 r.

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

1. Aktywa i pasywa fundacji.
- W roku bieżącym działalności inwestycyjnej nie prowadzono. Zakupiono komputer na 

kwotę 2257 zł. oraz program na kwotę 1830 zł.
- Pozostałe aktyw finansowe 491 505,65 wartość zakupionych jednostek uczestnictwa 

w Funduszu DWS Polska Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Stawki 2 
00-193 Warszawa.
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- Zobowiązania wykazane w bilansie stanowi wartość zakupionego komputera na kwotę 
2257 zł.

- Ewidencja kosztów wg rodzajów i miejsca ich powstania.

6. Informacje do rachunku zysków i strat.

Podstawowym rodzajem działalności jest działalność statutowa.
Przychody
Fundacja osiągnęła następujące przychody i koszty:

a) przychody z działalności statutowej - 529 176,43
- darowizny - 52 950,00
- wynik dodatni z roku ubiegłego - 476 226,43

b) przychody finansowe
- podwyższenie wartości jednostek uczestnictwa w funduszu 

inwestycyjnym(DWS Polska RP Plus) - 23 755,93
- odsetki bankowe od środków pieniężnych 

na rachunku bankowym - 549,93

Ogółem przychody Fundacji wynoszą - 553 482,33
Koszty
Koszty realizacji zadań statutowych 

a) koszty zadań statutowych - 55 490
Stypendia naukowe i socjalne dla uczniów Salezjańskiego Gimnazjum i Liceum 
Ogólnokształcącego w Sokołowie Podlaskim
b)  pozostałe koszty - 8 235
- amortyzacja komputera i programu - 4 087
- druk materiałów reklamowych - 4 148
b) koszty finansowe - 870,50
- koszty związane z obsługą rachunku bankowego 

Ogółem koszty Fundacji wynoszą - 64595,50

Dochód Fundacji wyniósł - 488 886,83

7. Opodatkowanie
Zgodnie z art. 17 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z dn. 15. lutego 1992 r. 
dochody Fundacji przeznaczone na realizację celów startowych są wolne od podatku. 
Fundacja składa deklarację CIT 8.
Fundacja nie jest płatnikiem VAT.
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