FUNDACJA
BOCHIŃSKICH NA RZECZ PROMOCJI
WZORNICTWA PRZEMYSŁOWEGO I POLSKIEJ
MYŚLI PROJEKTOWEJ

INFORMACJA DODATKOWA
DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES
OD 29.09.2021 DO 31.12.2021

Nazwa podmiotu:

Fundacja Bochińskich na Rzecz Promocji Wzornictwa Przemysłowego i Polskiej Myśli Projektowej

Okres objęty sprawozdaniem finansowym:

29.09.2021 – 31.12.2021

Waluta sprawozdawcza:

złoty polski (PLN)

INFORMACJA DODATKOWA
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
Na dzień bilansowy Fundacja nie posiadała zobowiązań finansowych, w tym warunkowych.

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
Fundacja nie udzielała pożyczek członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących.

3.

Uzupełniające dane o aktywach i pasywach
3.1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości
niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierający stan tych
aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji
wartości, nabycia, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku
amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej
amortyzacji lub umorzenia

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE
a) koszty zakończonych prac rozwojowych

31.12.2021
-

b) wartość firmy

-

c) nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym:

-

- oprogramowanie komputerowe

-

d) inne wartości niematerialne i prawne

-

e) zaliczki na wartości niematerialne i prawne

-

f) wartości niematerialne i prawne w toku wytwarzania

-

Wartości niematerialne i prawne, razem

-

RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE

31.12.2021

a) środki trwałe

-

- grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)

-

- budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (w obcym środku
trwałym)
- urządzenia techniczne i maszyny

-

- środki transportu

-

- inne środki trwałe

-

b) środki trwałe w budowie

-

c) zaliczki na środki trwałe w budowie

-

Rzeczowe aktywa trwałe, razem

-
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ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) W OKRESIE OD 29.09.2021 DO 31.12.2021
a) koszty
b)
c) nabyte
d) inne wartości
zakończonych
wartość
koncesje,
- oprogramoniematerialne i
prac
firmy
patenty, licencje wanie komprawne
rozwojowych
i podobne
puterowe
wartości,
w tym:
a) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych
na początek okresu
b) zwiększenia (z tytułu zakupu)
c) zmniejszenia (z tytułu przyjęcia WNiP)
d) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych
na koniec okresu
e) skumulowana amortyzacja na początek okresu
f) amortyzacja za okres
g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu
h) wartość netto wartości niematerialnych i prawnych
na koniec okresu

ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) W OKRESIE OD 29.09.2021 DO 31.12.2021
- grunty (w tym prawo
- budynki, lokale i obiekty
użytkowania wieczystego gruntu) inżynierii lądowej i wodnej
a) wartość brutto środków trwałych na początek okresu
b) zwiększenia (z tytułu zakupu)
c) zmniejszenia wartości brutto (z tytułu likwidacji)
d) zmiany wartości brutto z tytułu reklasyfikacji (+ / -)
e) wartość brutto środków trwałych na koniec okresu
f) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu
g) amortyzacja za okres
h) zmniejszenia umorzenia (z tytułu likwidacji)
i) zmiany umorzenia z tytułu reklasyfikacji (+ / -)
g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu
h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu
i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu
j) wartość netto środków trwałych na koniec okresu
-

-

-

f) wartości
niematerialne
i prawne
w toku
wytworzenia

e) zaliczki na
wartości
niematerialne i
prawne

- urządzenia
- środki
techniczne i maszyny transportu
-

-

Wartości
niematerialne
i prawne,
razem

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- inne środki
trwałe
-

-

Środki
trwałe, razem
-

-

-

-
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3.2. Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych lub praw, w tym świadectw
udziałowych, zamiennych dłużnych papierów wartościowych, warrantów i opcji, ze wskazaniem
praw, jakie przyznają
Nie dotyczy

3.3. Dane o odpisach aktualizujących wartość środków trwałych
Nie dotyczy

3.4. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem na początek roku obrotowego,
zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego

ZMIANY STANU ODPISU AKTUALIZUJĄCEGO
WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI

29.09.202131.12.2021

a) stan na początek roku

-

b) zwiększenia

-

c) zmniejszenia (wykorzystanie)

-

d) stan na koniec roku

-

3.5. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
ZMIANY STANU ODPISÓW WARTOŚĆ ZAPASÓW

29.09.202131.12.2021

a) stan na początek roku

-

b) zwiększenia

-

c) zmniejszenia (rozwiązanie)

-

d) stan na koniec roku

-

3.6. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach,
wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym

ZMIANY STANU REZERW
a) stan na początek roku

29.09.202131.12.2021
-

- rezerwa na świadczenia pracownicze

-

- pozostałe rezerwy

-

b) zwiększenia

-

- rezerwa na świadczenia pracownicze (urlopy, odprawy emerytalne)

-

- pozostałe rezerwy

-

c) zmniejszenia
- rezerwa na świadczenia pracownicze (urlopy, odprawy emerytalne)

-
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- pozostałe rezerwy

-

d) stan na koniec roku

-

- rezerwa na świadczenia pracownicze (urlopy, odprawy emerytalne)

-

- pozostałe rezerwy

-

3.7. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych

ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE
Czynne

31.12.2021
0,00

a) długoterminowe
b) krótkoterminowe (przedpłacone koszty)
Bierne

0,00

a) długoterminowe (rozliczenie dotacji do środków trwałych)

-

b) krótkoterminowe:
- rozliczenie dotacji do środków trwałych
- przychody przyszłych okresów
- niezafakturowane koszty

-

3.8. Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku Fundacji
Nie dotyczy

4.

Informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł, w tym w szczególności
informacje o przychodach wyodrębnionych zgodnie z przepisami ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie, oraz informacje o przychodach z tytułu składek członkowskich i dotacji
pochodzących ze środków publicznych

STRUKTURA PRZYCHODÓW
Działalność statutowa nieodpłatna

01.09.202131.12.2021
0,00

Dotacje pochodzące ze środków publicznych

0,00

Darowizny osób fizycznych oraz prawnych

0,00

Pozostałe
Działalność gospodarcza

5.

0,00
29 600,00

Informacje o strukturze poniesionych kosztów
KOSZTY NIEODPŁATNEJ DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU
PUBLICZNEGO

29.09.202131.12.2021
0,00

I. Zużycie materiałów i energii

0,00
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II. Usługi obce

0,00

III. Podatki i opłaty

0,00

IV. Wynagrodzenia

0,00

V. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia

0,00

VI. Pozostałe koszty rodzajowe

0,00

KOSZTY DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

29.09.202131.12.2021
2 396,01

I. Zużycie materiałów i energii

965,11

II. Usługi obce

0,00

III. Podatki i opłaty

0,00

IV. Wynagrodzenia

0,00

V. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia

898,30

VI. Pozostałe koszty rodzajowe

532,60

KOSZTY OGÓLNEGO ZARZĄDU

29.09.202131.12.2021
43 803,29

I. Zużycie materiałów i energii

20 684,91

II. Usługi obce

13 230,72

III. Podatki i opłaty

0,00

IV. Wynagrodzenia

9 000,00

V. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia

887,66

VI. Pozostałe koszty rodzajowe

6.

0,00

Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego
Dane o kapitale
Fundatorami Fundacji są Beata Bochińska i Jarosław Bochiński. Fundacja została zarejestrowana w dniu 21
października 2021 roku. Wartość wkładu wynosi 10 000,00 zł.

Zmiany w kapitale
ZMIANY FUNDUSZU STATUTOWEGO
a) stan na początek roku
b) zwiększenia z tytułu:
- wpłata funduszu założycielskiego

29.09.202131.12.2021
0,00
10 000,00
10 000,00

c) zmniejszenia

-

d) stan na koniec roku

10 000,00
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Propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokryciu straty za rob obrotowy
Wynik finansowy Fundacji za rok obrotowy wyniósł 16 599,19 zł (strata), do pokrycia z wyniku lat
przyszłych.

7.

Dane na temat uzyskanych przychodów i poniesionych kosztów z tytułu 1% podatku dochodowego od
osób fizycznych oraz sposobu wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od
osób fizycznych
Nie dotyczy

8.

Inne informacje, które mogą w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz
wynik finansowy Fundacji, w tym dodatkowe informacje i objaśnienia wymienione w załączniku nr 1
do ustawy o rachunkowości, o ile mają zastosowanie do jednostki
8.1. Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od
wyniku finansowego (zysku, straty) brutto

29.09.202131.12.2021
29 600,11

PODATEK DOCHODOWY
Przychody bilansowe
+ podatkowe

0,00

- podatkowe

-0,11

Przychody podatkowe

29 600,00

Koszty bilansowe

46 199,30

+ podatkowe

0,00

- podatkowe

-737,06

Koszty podatkowe

45 462,24

PODSTAWA OPODATKOWANIA

-15 862,24

Odliczenia od podstawy:

0,00

- dotacja do bieżącej działalności

0,00

- przeznaczenie dochodu na cele statutowe

0,00

PODSTAWA OPODATKOWANIA PO ODLICZENIACH

-15 862,24

Odrębne zobowiązania podatkowe (wydatkowane na cele inne niż
statutowe)
PODATEK DOCHODOWY

0,00
0,00

8.2. Przeciętne zatrudnienie, z podziałem na grupy zawodowe
Przeciętna liczba zatrudnionych w roku obrotowym

2021

Ogółem, z tego:

-

- pracownicy umysłowi

1

- pracownicy fizyczni

-
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Nazwa podmiotu:

Fundacja Bochińskich na Rzecz Promocji Wzornictwa Przemysłowego i Polskiej Myśli Projektowej

Okres objęty sprawozdaniem finansowym:
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Przeciętna liczba zatrudnionych w roku obrotowym na
podstawie umów cywilnoprawnych
Ogółem

Waluta sprawozdawcza:

2021

złoty polski (PLN)

2019
1

-

8.3. Wynagrodzenie biegłego rewidenta
Nie dotyczy
8.4. Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych w sprawozdaniu finansowym, w
tym o rodzaju popełnionego błędu oraz kwocie korekty
Nie dotyczy

8.5. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w
sprawozdaniu finansowym
Nie dotyczy
8.6. Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości
Nie wystąpiły zmiany zasad (polityki) rachunkowości.
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