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SPRAWOZDANIE FINANSOWE
Fundacja Miasto Projekt
Rok obrotowy 2011
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INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU FINANSOWEGO
SPORZĄDZONEGO NA DZIEŃ 31.12.2011
1. Informacje identyfikujące jednostkę
Fundacja Miasto Projekt została wpisana do Rejestru Stowarzyszeń, Innych
Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji i Zakładów Opieki Zdrowotnej w dniu 0211-2009. przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem
0000339643. Siedziba fundacji mieści się w Toruniu przy ul. Żeglarskiej 11/6.
Misją i podstawowym rodzajem działalności organizacji jest inicjowanie postaw twórczych i
tworzenie warunków do rozwijania potencjału twórczego.:
- PKD 9499Z działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej
niesklasyfikowana. Cele szczegółowe zostały ujawnione w statucie.
2. Okres objęty sprawozdaniem
Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01.01.2011 do 31.12.2011 i zostało
sporządzone zgodnie z wytycznymi Rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 15.11.2001 r. w
sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami
handlowymi, nieprowadzącymi działalności gospodarczej (Dz.U. Nr 137,poz.1539 z
późniejszymi zmianami).
3. Deklaracja o kontynuowaniu działalności
Sprawozdanie finansowe sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności
przez fundację. Nie są nam znane okoliczności, które wskazywały by na istnienie poważnych
zagrożeń dla kontynuowania tej działalności.

4. Informacja dotycząca składu Zarządu i organu nadzorczego
Członkowie Zarządu:
Prezes - Justyna Dorota Kozulska
Członek Zarządu - Paweł Adam Kołacz
Członkowie Rady:
Biesiada Bartłomiej Adam
Tomaszewski Bartosz Kazimierz
Börresen Maria Joanna

Członkowie organów fundacji nie pobierają wynagrodzenia.

Przyjęte zasady rachunkowości
Aktywa i pasywa wycenia się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości,
z tym że:
o Do amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, wycenia
się je w cenach nabycia, z uwzględnieniem ewentualnej utraty ich wartości.
o Stany i rozchody objętych ewidencją ilościowo-wartościową materiałów i towarów
wycenia się:
a) materiały podstawowe – po cenach nabycia
b) pozostałe materiały – po cenach zakupu
c) towary – po cenach zakupu
d) produkty – po kosztach wytworzenia
5. Dodatkowe informacje i objaśnienia
I
1. Organizacja w roku 2011 nie uzyskała przychodów z tytułu sprzedaży produktów
(usług).
2. Fundacja nie dokonywała odpisów aktualizujących środki trwałe.
3. Fundacja nie dokonywała odpisów aktualizujących zapasy.
4. Fundacja nie planuje zaniechać statutowej działalności.
5. Fundacja sporządza rachunek zysków i i strat w wariancie porównawczym.
6. Fundacja nie ma kosztów wytworzenia środków trwałych w budowie
7. W roku 2010 nakłady na niefinansowe aktywa trwałe wyniosły: 0,00 zł, w tym na
ochronę środowiska: 0,00 zł.
8. Fundacja nie poniosła strat nadzwyczajnych i nie uzyskała zysków nadzwyczajnych.
9. Podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych nie wystąpił.
II
Fundacja nie sporządza rachunku przepływów pieniężnych.
III
1. Wynagrodzenia wypłacone osobom wchodzącym w skład organów zarządzających nie
wystąpiły.
2. Fundacja nie udzieliła pożyczek i świadczeń o podobnym charakterze osobom
wchodzącym w skład organów zarządzających (zgodnie z regulacjami w statucie).
IV
1. Nie wystąpiły żadne znaczące zdarzenia o charakterze finansowym nie ujęte
w sprawozdaniu finansowym za rok 2010.
2. Fundacja nie dokonała zmian w polityce rachunkowości.
V
1. Fundacja podejmowała wspólne przedsięwzięcia z innymi podmiotami
płaszczyźnie pozafinansowej.
2. Fundacja nie dokonywała transakcji z podmiotami powiązanymi.
3. Fundacja nie posiada udziałów w innych podmiotach.

na

VI
1.W okresie sprawozdawczym Fundacja przeprowadziła i zakończyła dwa projekty:
a) Etniczny Zawrót Głowy sfinansowany przy udziale dotacji z Urzędu Miasta Torunia
w kwocie 11.600,50 zł.
b) Okuden Music Series 2011 sfinansowany przy udziale Województwa Kujawskopomorskiego w kwocie 8.000,00 zł.
2. W trakcie realizacji jest projekt Młodzież w Działaniu na który otrzymano dotacje w
kwocie 19.148,84 zł. do końca 2011 roku wydatkowano kwote 4.098,94 zł.
3. Prowadzono także działalność gospodarczą - przychody z tej działalności wynoszą
2108,10 zł. a wynik netto po uwzględnieniu podatku dochodowego od osób prawnych
wynosi 354,48 zł.
4. Pozostała działalność statutowa zamknęła się dochodami w kwocie 6640,14 zł. wynik
finansowy na twej działalności wynosi 2.630,50
5. Fundacja za 2011 rok osiągnęła przychody w kwocie 44.547,68 ponosząc koszty tej
działalności w kwocie 41.479,30 zł. Wynik finansowy brutto wynosi 3.068,38 zł.

Fundacja ujawniła w tym sprawozdaniu wszystkie informacje, które mogą wpłynąć na ocenę
jej sytuacji finansowej oraz wynik finansowy.

Toruń, …………..
………………………………………
(data i podpis głównego księgowego)

Toruń, ………….
………………………………………
(data i podpis osób uprawnionych
do reprezentowania fundacji)

