
 

 

INFORMACJA DODATKOWA  

DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2018 

 

I. WPROWADZENIE DO SPRAWIZDANIA FINASNOWEGO  

1. Nazwa: Fundacja Rozwoju Innowacji Społecznych  

 

2. Siedziba i adres: ul. Wyzwolenia 2, Wałdowo Królewskie, 86-070 Dabrowa Chełmińska 

 

3. Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej. 

Fndacja nie posiada statusu organizacji pożytku publicznego. 

 

4. Organ rejestrowy: Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy KRS;     

85-023 Bydgoszcz ul. Toruńska 64a. Rejestr Stowarzyszeń, Innych Organizacji 

Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej 

oraz Rejestru Przedsiębiorców.  

data rejestracji 13.03.2015 r.  

KRS 0000548486 

REGON 361009910 

NIP 5542928474 

 

5. Cel działania zgodnie ze statutem: 

1. prowadzenie działań mających na celu wspomaganie rozwoju świadomości 

przedsiębiorców oraz przedstawicieli jednostek naukowych, administracji publicznej i 

instytucji otoczenia biznesu w zakresie: 

a) podejmowania działań innowacyjnych w biznesie i administracji oraz transferu 

wiedzy i technologii we współpracy z jednostkami naukowymi, 

b) tworzenia powiązań kooperacyjnych dla realizacji wspólnych celów 

rozwojowych, 

c) pozyskiwania źródeł finansowania działalności, w tym w szczególności na 

przedsięwzięcia innowacyjne, 

d) budowanie społeczeństwa opartego na wiedzy, 

2. organizowanie i wspieranie edukacji technicznej, społecznej i ekonomicznej 

społeczeństwa, 

3. prowadzenie działalności naukowo-badawczej w obszarze nauk technicznych, 

ekonomicznych i społecznych, 

4. stymulowanie inicjatyw proinnowacyjnych oraz wspomagających zrównoważony 

rozwój gospodarczy i społeczny, w tym w szczególności rozwój przedsiębiorczości i 

tworzenie warunków dla zwiększenia ich skuteczności, 

5. wspieranie rozwoju i popularyzacja polskiej myśli naukowej w obszarze nauk 

technicznych, ekonomicznych i społecznych, 

6. gromadzenie i pomnażanie środków materialnych z przeznaczeniem na cele statutowe 

i na organizowanie, współfinansowanie i wspomaganie działań na rzecz rozwoju nauk 



technicznych, ekonomicznych i społecznych w województwie kujawsko-pomorskim 

oraz wspomaganie rozwoju przedsiębiorczości. 

6.   Czas na jaki została utworzona organizacja: nieograniczony. 

 
7.   Okres objęty sprawozdaniem: sprawozdanie finansowe za okres od otwarcia ksiąg    

  rachunkowych 01.01.2018r. do 31.12.2018r.  

 
8.   Księgowość prowadzona jest zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29.09.1994r. 

 (Dz.U.Nr 121, poz.591 z późn. zmianami).  

 Rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywalnym okresie użyteczności          

dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki,   

których wartość wynosi ponad 3500,- zł księguje się na koncie 011 „środki trwałe”.  

 Umorzenie zgodne z przepisami Ministra Finansów na koncie 071.  

      Sprzęt i przedmioty, których okres użytkowania przekracza jeden rok o wartości powyżej 

500,- zł do wartości 3500,- zł ewidencjonuje się w ewidencji ilościowo-wartościowej 

(księga inwentarzowa) i księguje na koncie 013 „Pozostałe środki trwałe”. Umorzenie 

księguje się na koncie 072 jednorazowo w dniu zakupu. 

 Przedmioty, których okres użytkowania przekracza jeden rok o wartości do 500,- zł 

ewidencjonuje się w ewidencji ilościowej (księga inwentarzowa) i księguje bezpośrednio 

w koszty (konto 4** „Koszty według rodzajów”). 

 

 Przyjmuje się następujące metody wyceny aktywów: 

 

I. Aktywa trwałe: 

 

1. Rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia 

się według cen nabycia, pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne 

(umorzeniowe). 

 

2. Należności długoterminowe wycenia się w kwocie wymagalnej zapłaty. 

 

 

 

II. Aktywa obrotowe: 

 

1. Należności krótkoterminowe ( w tym również dochodzone na drodze 

sądowej) wycenia się w kwocie wymagalnej zapłaty, z zachowaniem 

ostrożności.  

2. Inwestycje krótkoterminowe: 

 

− krótkoterminowe aktywa finansowe – według ceny nabycia lub ceny    

(wartości) rynkowej, wartość godziwa (dla inwestycji 

krótkoterminowych, dla których nie istnieje aktywny rynek); 

− udzielone pożyczki – w kwocie wymagalnej zapłaty, z zachowaniem 

ostrożności; 

− środki pieniężne i inne aktywa pieniężne – wartość nominalna. 

 

 

 Przyjmuje się następujące metody wyceny pasywów:  

 

I. Kapitał (fundusz statutowy) – wartość nominalna. 



 

II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania – w kwocie wymagalnej zapłaty, przy 

czym zobowiązania finansowe, których uregulowanie zgodnie z umową 

następuje drogą wydania aktywów finansowych innych niż środki pieniężne lub 

wymiany na instrumenty finansowe – według wartości godziwej. Rezerwy 

wycenia się w wiarygodnie oszacowanej wartości.  

 

 

 

 

II. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA  

 
 

 

1. Informacje o wszelkich zobowiązaniach finansowych, w tym z tytułu dłużnych 

instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych 

nieuwzględnionych w bilansie, ze wskazaniem charakteru i formy wierzytelności 

zabezpieczonych rzeczowo. 

 

Nie występują 
 

2. Informacje o kwotach zaliczek i kredytów udzielonych członkom organów 

administrujących, zarządzających i nadzorujących, ze wskazaniem oprocentowania, głównych 

warunków oraz wszelkich kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych, a także zobowiązań 

zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju, ze wskazaniem 

kwoty ogółem dla każdej kategorii. 

 

Nie występują 
 

3. Fundacja nie posiada środków trwałych. 

Suma bilansowa aktywów i pasywów na dzień 31.12.2018 r. wynosi 99,64 zł 

 

4. Informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł, w tym w 

szczególności informacje o przychodach wyodrębnionych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 

24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, oraz informacje o 

przychodach z tytułu składek członkowskich i dotacji pochodzących ze środków publicznych. 

 

Fundacja nie uzyskała przychodów 

 
5.  Informacje o strukturze poniesionych kosztów. 

 

Fundacja poniosła koszty działalności zarządu w wysokości 900,36 zł 
 

6. Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego. 

 

Fundusz statutowy w 2018 roku nie uległ zmianie i wynosi 1.000,00 zł 
 

7.  Fundacja nie posiada statusu organizacji pożytku publicznego. 

 

8. Nie wystąpiły zdarzenia, które w istotny sposób mogłyby wpłynąć na ocenę sytuacji 

majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bydgoszcz, 31.03.2019 r.  

 


