
Fundacja Pomóc Więcej

Informacja dodatkowa za 2013 r.
(załącznik do bilansu oraz rachunku zysków i strat)

1 Charakterystyka stosowanych metod wyceny:

1 nie dotyczy

2 nie dotyczy

3 Wycena majątku  finansowego nie dotyczy

2 Zmiany metod księgowości i wyceny dokonane w roku obrotowym

Wyszczególnienie zmian Przyczyny zmian
n/d n/d 0,00

3 Informacje o znaczących zdarzeniach jakie wystąpiły po dniu bilansowym
Nie uwzględniono w:

Wyszczególnienie zdarzeń Kwota zł bilansie (zł)

nie było

Wartości niematerialne i prawne wyceniono na dzień 
bilansowy i wykazano w bilansie
Środki trwałe wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w 
bilansie

Kwota wyniku finansowego 
spowodowana zmianami

rachunku 
zysków i strat 

(zł)



4
4 1 a) Środki trwałe

Wyszczególnienie według pozycji bilansowych

Środki trwałe razem: 0,00 0,00 0,00 0,00
z tego:
1 grunty
2. budynki i budowle
3. urz. techniczne i maszyny
4. środki transportu
5.inwestycje w obcych środkach trwałych
6. inne
Razem poz. 0,00 0,00 0,00 0,00

4 2 b) Umorzenie środków trwałych

1 grunty
2. budynki i budowle
3. urz. techniczne i maszyny
4. środki transportu
5.inwestycje w obcych środkach trwałych
5. inne
Razem poz. 0,00 0,00 0,00 0,00

Zmiany w ciągu roku obrotowego wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz finansowego majątku 
trwałego

Wartość początkowa na początek roku 
obrotowego

Zwiększenia 
z tytułu:

- inwestycji
- aktualizacji

 - inne

Zmniejszenia 
wartości 

początkowej

Stan na koniec 
roku 

obrotowego

Wyszczególnienie według pozycji bilansowych
(środków trwałych)

Dotychczasowe  umorzenie na początek roku 
obrotowego

Zwiększenia 
umorzeń 
środków 
trwałych

Zmniejszenia 
umorzeń 
środków 
trwałych

Stan na koniec 
roku 

obrotowego



4 3 c) Wartości niematerialne i prawne

Wyszczególnienie według pozycji bilansowych

1. Koszty organizacji poniesione przy założeniu 
2. Inne wartości niematerialne  prawne
Razem poz. 0,00 0,00 0,00 0,00

4 4 d) Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych

1. Koszty organizacji poniesione przy założeniu 
2. Inne wartości niematerialne i prawne
Razem poz. 0,00 0,00 0,00 0,00

4 5 e) Finansowy majątek trwały

Wyszczególnienie według pozycji bilansowych Wartość na początek roku

1. Udziały i akcje
2. Papiery wartościowe
Razem poz. 0,00 0,00 0,00 0,00

Wartość początkowa na początek roku 
obrotowego

Zwiększenia 
z tytułu:
- nowych 
inwestycji

 - inne

Zmniejszenia 
wartości 

niematerialnych 
i prawnych

Stan na koniec 
roku 

obrotowego

Wyszczególnienie według pozycji bilansowych
(środków trwałych)

Dotychczasowe  umorzenie na początek roku 
obrotowego

Zwiększenia 
umorzeń: Zmniejszenia 

umorzeń 

Stan na koniec 
roku 

obrotowego

Zwiększenia 
w ciągu roku

Zmniejszenia w 
ciągu roku

Stan na koniec 
roku 

obrotowego



5 1 Podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty
Wyszczególnienie zobowiązań Razem na: Z tego płatne

do 1 roku

Zobowiązania długoterminowe (razem)
Zobowiązania krótkoterminowe
w tym
1. z tytułu dostaw i usług

3. z tytułu wynagrodzeń
4. inne
Razem zobowiązania 0,00 0,00

5 2 Podział należności  według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty
Wyszczególnienie należności Razem na: Z tego płatne

0,00 0,00 do 1 roku
0,00 0,00

Należności długoterminowe (razem) 0,00 0,00 0,00 0,00
Należności krótkoterminowe 0,00 0,00 0,00 0,00
w tym
1. z tytułu dostaw i usług

3. z tytułu wynagrodzeń
4. inne 0,00 0,00
Razem należności 0,00 0,00 0,00 0,00

6 Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów oraz PPO
Wyszczególnienie Stan na:

Inne rozliczenia międzyokresowe kosztów 0,00
Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów  
Przychody przyszłych okresów 0,00

2 764,75 2 764,75
2. z tytułu podatków i ubez. społ.

1 602,11 1 602,11
4 366,86 4 366,86

2. z tytułu podatków i ubez. społ.

Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów działalności 
operacyjnej



7 Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych
Wyszczególnienie Razem Z tego

losowe pozostałe
Zyski nadzwyczajne
Straty nadzwyczajne 270,00 270,00

8 Informacja o zatrudnieniu (w pełnych etatach)
Wyszczególnienie
Ogółem

9 1 Przychody organizacji
inne przychody określone statutem (darowizny)
inne przychody określone statutem (zbiórka publiczna) 19800,29
Razem w PLN

2 940,00

22 740,29



9 2Wysokość kwot przeznaczonych na: PLN
realizację celów statutowych organizacji w tym: 0,00
świadczenia pieniężne: 0,00

świadczenia niepieniężne: 0,00

wydatki administracyjne w tym:
 - zużycie materiałów
 - usługi  obce
 - wynagrodzenia 584,00
 - podatki i opłaty 153,16
 - amortyzacja 0,00
 - pozostałe
RAZEM

9 3 Wynik na działalności statutowej
w tym:
inne przychody określone statutem (darowizny)
inne przychody określone statutem (zbiórka publiczna) 19800,29

9 4 WYNIK NA DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ 71,25
odsetki z lokaty 71,25

31 099,88
16 749,12
6 914,83

6 698,77
31 099,88

22 740,29

2 940,00
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