
Bilans 
sporządzony

 na dzień 31.12.2014 r.

FUNDACJA DOBRA WOLA
AL. MODRZEWIOWA 23A
30-224 KRAKÓW                                                                                       REGON 120074340

Wiersz AKTYWA Stan na koniec

1 2
roku

poprzedniego
2013 

roku
bieżącego

2014
A Aktywa trwałe  0,00  0,00

I Wartości niematerialne i prawne*  0,00  0,00

II Rzeczowe aktywa trwałe, w tym środki trwałe  0,00  0,00

III Należności długoterminowe*  0,00  0,00

IV Inwestycje długoterminowe*  0,00  0,00

V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe* 0,00  0,00

B Aktywa obrotowe 2 257,52 43 288,29 

I Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych  0,00  0,00

II Należności krótkoterminowe 0,00  0,00

III Inwestycje krótkoterminowe  0,00  0,00

1. Środki pieniężne*  2 257,52  2 257,52

2. Inne inwestycje krótkoterminowe*  0,00  0,00

 IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe*  0,00 41 030,77 

 Aktywa razem   
Wiersz PASYWA Stan na koniec

1 2
roku

poprzedniego
2013

roku
bieżącego

2014
A Kapitał (fundusz) własny, w tym:  2 257,52 2 000,00 

I Kapitał (fundusz) podstawowy  2 000,00 2 000,00 

II Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny*  0,00  0,00

III Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)  0,00  0,00

IV Wynik finansowy netto za rok obrotowy*  157,52  0,00

V Wynik finansowy z lat ubiegłych* 0,00  0,00

B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania  0,00  41 030,77

I Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek  0,00 0,00 

II Rezerwy na zobowiązania  0,00 0,00 

III Inne zobowiązania*  0,00  0,00

IV Rozliczenia międzyokresowe*  0,00  41 030,77

 Pasywa razem  2 257,52 43 288,29 

Data sporządzenia Podpis:
17.03.2014 r.
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INFORMACJA DODATKOWA 
do sprawozdania finansowego za 2014 r. 

 
 

I. WSTĘP DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 
 
 

 
1. Celem Fundacji "Dobra Wola" jest: 
 
działanie na rzecz dzieci i młodzieży w zakresie: 
- wspieranie edukacji pozaformalne 
- kształtowania postawy obywatelskiej w społeczności lokalne 
- zaangażowania młodzieży w rozwój demokracj 
- formowania zdrowego i bezpiecznego stylu życia 
- wspierania uczestnictwa młodych ludzi w kulturze 
- promowania tolerancji i dialogu międzykulturowego. 
 
2. Sąd prowadzący rejestr: 
 
SĄD REJONOWY W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU 
SĄDOWEGO, NR KRS 0000241069 
ul. PRZY RONDZIE 7, 31-547 KRAKÓW 
 
Siedzibą Fundacji "Dobra Wola" jest Kraków. 
Czas trwania jest nieoznaczony. 
 
3. Sprawozdanie obejmuje okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. 
 
4. Wartość nieamortyzowanych i nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych 
używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów 
leasingu: 
- nie występują 
 
5. Zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu 
uzyskania prawa  własności budynków i budowli: 
- nie występują 
 
6. Dane o strukturze własności kapitału podstawowego oraz o liczbie i wartości nominalnej 
subskrybowanych akcji, w tym uprzywilejowanych: 
 
KAPITAŁ PODSTAWOWY 
- kapitał podstawowy wynosi 2 000,00 złotych 
 
7. Stan na początek roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy 
kapitałów (funduszy) zapasowych i rezerwowych, o ile jednostka nie sporządza 
zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym: 
- nie występuje 
 



8. Propozycje, co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy: 
- zysk zostanie przekazany na realizację celów statutowych 
 
 
9. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, 
zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym: 
- nie występują 
 
10. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na 
początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym: 
- nie występują 
 
11. Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym do dnia 
bilansowego, przewidywanych umową okresie spłaty: 
a) do 1 roku 
b) powyżej 1 roku do 3 lat 
c) powyżej 3 do 5 lat 
d) powyżej 5 lat 
- nie występują 
 
12. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych: 
- nie występują 
 
13. Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki (ze wskazaniem jego 
rodzaju): 
- nie występuje 
 
14. Zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i 
poręczenia, także wekslowe: 
- nie występują 
 
 
USTĘP II 

 
1. Struktura rzeczowa (rodzaje działalności) i terytorialna (kraj, eksport) przychodów 
netto ze składek, darowizn i pozostałych przychodów statutowych): 
 
 
Przychody ze składek                              0,00 

Przychody z dotacji                   324 706 ,77 

Przychody z darowizn                              0,00 

Razem                   324 706 ,77 
 
2. Wysokość i wyjaśnienie przyczyny odpisów aktualizujących środkin trwałe: 
- nie występują 
 
3. Wysokość odpisów aktualizujących środki trwałe: 
- nie występują 
 
4. Informacje  przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku 
obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym: 
- nie występują 
 
5. Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem 



dochodowym od wyniku finansowego (zysku, straty) brutto: 
- podatek dochodowy za rok 2014 nie wystąpił 
 
6. W przypadku jednostek, które sporządzają rachunek zysków i strat w wariancie 
kalkulacyjnym, dane o kosztach wytworzenia produktów na własne potrzeby oraz o 
kosztach rodzajowych: 
- jednostka sporządza rachunek zysków i strat metodą porównawczą 
 
7. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych na własne potrzeby: 
- nie występuje 
 
8. Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe 
aktywa trwałe; odrębnie należy wykazać poniesione i planowane nakłady na ochronę 
środowiska: 
- nie występują 
 
9. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych, z podziałem na losowe i pozostałe: 
- nie występują 
 
10. Podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych: 
- nie występuje. 
 
 
USTĘP III 
 
1. Objaśnienia struktury środków pieniężnych przyjętych do rachunku przepływu środków 
pieniężnych, a w przypadku, gdy rachunek przepływu środków pieniężnych sporządzony 
jest metodą bezpośrednią, dodatkowo należy przedstawić uzgodnienia przepływów 
pieniężnych netto z działalności operacyjnej, sporządzanej metodą pośrednią; w 
przypadku różnic pomiędzy zmianami stanu niektórych pozycji w bilansieoraz zmianami 
tych samych pozycji wykazanymi w rachunku przepływów pieniężnych, należy wyjaśnić ich 
przyczyny. 
- jednostka nie sporządza rachunku przepływów pieniężnych 
 
 
 
USTĘP IV 

 
Informacje o: 
1. Przeciętnym, w roku obrotowym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe: 
w roku 2014 jednostka nie zatrudniała pracowników 
 
2. Wynagrodzenia, łącznie z wynagrodzeniami z zysku, wypłacone lub należne osobom 
wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących (dla każdej grupy osobno): 
- nie występują 
 
3. Pożyczkach i świadczeniach o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzącym 
w skład organów zarządzających i nadzorujących (dla każdej grupy osobno), ze 
wskazaniem warunków oprocentowania i terminów spłaty: 
- nie występują 
 
 
USTĘP V 
 
1. Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu 
finansowym roku obrotowego: 



- nie występują 
 
2. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nie zostały 
uwzględnione w sprawozdaniu finansowym: 
- nie występują 
 
3. Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w 
tym metod wyceny oraz zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, jeżeli 
wywierają one istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy 
jednostki, ich przyczyny i spowodowaną zmianami kwotę wyniku finansowego oraz zmian 
w kapitale (funduszu) własnym: 
- nie występują 
 
4. Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego 
za rok poprzedzający, ze sprawozdaniem za rok obrotowy: 
- nie dotyczy 
 
 
USTĘP VI 
 
1. Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji, w tym: 
a) nazwie, zakresie działania wspólnego przedsięwzięcia, 
b) procentowym udziale, 
c) części wspólnie kontrolowanych rzeczowych składników aktywów trwałych oraz wartości 
niematerialnych i prawnych, 
d) zobowiązaniach zaciągniętych na potrzeby przedsięwzięcialub zakupu używanych 
rzeczowych składników aktywów trwałych, 
e) części zobowiązań wspólnie zaciągniętych, 
f) przychodach uzyskanych ze wspólnego przedsięwzięcia i kosztach z nimi związanych, 
g) zobowiązań warunkowych i inwestycyjnych dotyczących wspólnego przedsięwzięcia. 
2. Informacjach o transakcjach z jednostkami powiązanymi. 
3. Wykaz spółek (nazwa, siedziba), w których jednostka posiada co najmniej 20% 
udziałów w kapitale lub ogólnej liczbie głosów w organie stanowiącym spółki; wykaz ten 
powinien zawierać także informacje o procencie udziałów i stopniu udziału w zarządzaniu 
oraz o zysku lub stracie netto tych spółek za ostatni rok obrotowy. 
4. Jeżeli jednostka nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego, 
korzystając ze zwolnień lub wyłączeń, informacje o: 
a) podstawie prawnej wraz z danymi uzasadniającymi  odstąpienie od konsolidacji, 
b) nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie na wyższym 
szczeblu grupy kapitałowej oraz miejscu jego publikacji, 
c) podstawowych wskaźnikach ekonomiczno-finansowych, charakteryzujących działalność 
jednostek powiązanych w danym i ubiegłym roku obrotowym, takich jak: 

• - wartość przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów oraz 
przychodów finansowych, 

• - wynik finansowy netto oraz wartość kapitału własnego, z podziałem na grupy, 
• - wartość aktywów trwałych, 
• - przeciętne roczne zatrudnienie. 

- nie dotyczy 
 
 
 
 
USTĘP VII 

 
W przypadku sprawozdania finansowego sporządzanego za okres, w ciągu którego 
nastąpiło połączenie: 



1. Jeżeli połączenia zostało rozliczone metodą nabycia: 
a) nazwę (firmę)vi opis przedmiotu działalności spółki przejętej, 
b) liczbę, wartość naminalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia, 
c) cenę przejęcia, wartość aktywów netto według wartości godziwej spółki przejętej na 
dzień połączenia, wartość firmy lub ujemnej wartości firmy i opis zasad jej amortyzacji. 
2. Jeżeli połaczenie zostało rozliczone metodą łączenia udziałów: 
a) nazwę (firmę) i opis przedmiotu działalności spółek, które w wyniku połączenia zostały 
wykreślone z rejestru, 
b) liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połaczenia, 
c) przychody i koszty, zyski i straty oraz zmiany w kapitałach własnych połączonych spółek 
za okres od początku roku obrotowego, w ciągu którego nastąpiło połączenie do dnia 
połączenia. 
- nie dotyczy 
 
 
USTĘP VIII 

 
W przypadku występowania niepoewności co do możliwości kontynuowania działalności, 
opis tych niepoewności oraz stwierdzenie, że taka niepewność występuje, oraz wskazanie, 
czy sprawozdanie finansowe zawiera korekty z tym związane; Informacja powinna 
zawierać opis podejmowanych lub planowanych przez jednostkę działań mających na celu 
eliminację niepewności. 
- nie występują 
 
 
USTĘP VIX 
W przypadku, gdy inne informacje niż wymienione mogłyby w istotny sposób wpłynąć na 
ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy jednostki, należy ujawnić te 
informacje. 
- nie występują. 
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II. DODATKOWE INFORMACJE I WYJAŚNIENIA 
 
 
 

1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości 
niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierających 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 i umorzenia. 
 
ŚRODKI TRWAŁE 
GRUPA, RODZAJ STAN NA 

01/01/2014 
ZWIĘKSZENIA  ZMNIEJSZENIA STAN NA 

31/12/2014 

Grunty 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 

Budynki, lokale 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 

Urządzenia 
techniczne i 
maszyny 

0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 

Środki 
transportu 

0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 

Inne środki 
trwałe 

0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 

     
RAZEM 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 
 
 
 
UMORZENIE ŚRODKÓW TRWAŁYCH 
GRUPA, RODZAJ STAN NA 

01/01/2014 
ZWIĘKSZENIA  ZMNIEJSZENIA STAN NA 

31/12/2014 

Grunty 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 

Budynki, lokale 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 

Urządzenia 
techniczne i 
maszyny 

0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 

Środki 
transportu 

0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 

Inne środki 
trwałe 

0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 

     
RAZEM 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 
 



WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE  
- nie występują 
 
 
2. Wartość gruntów użytkowanych wieczyście 
- nie występują 
 
3. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności 
przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości. Nie istnieją okoliczności wskazujące 
na zagrożenia kontynuowania przez jednostkę działalności. 
 
4. Omówienie przyjętych zasad (polityki rachunkowości), w tym metod wyceny aktywów i 
pasywów (także amortyzacji), pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzania 
sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo 
wyboru. 
 
W okresie od 01/01/2014 do 31/12/2014 ustalono metodę amortyzacji liniowej dla 
wszystkich środków trwałych o wartości początkowej powyżej 3.500,00 zł. Rzeczowe 
aktywa o wartości niższej niż 3.500,00 zł traktowane były jako materiał i odpisywane 
koszty. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Data sporządzenia:                                                       Podpis: 
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Rachunek zysków i strat

                                                za okres od 1.01.2014 r do 31.12.2014 r.
Rachunek zysków i strat na podstawie załącznika nr 4 ustawy o rachunkowości dla mikrojednostek prowadzących

działalność gospodarczą

Pozycja Wyszczególnienie

 Kwota za rok
poprzedni 

2013
 Kwota za rok bieżący 

2014
1 2 3 4

A.

Przychody podstawowej działalności operacyjnej i zrównane z 
nimi, w tym zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość 
dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)  143 697,95  324 706,77

I.
Przychody z działalności pożytku publicznego i zrównane z 
nimi: 143 697,95  324 706,77

1. Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego  143 697,95   324 706,77

2.

Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego, w tym 
zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, 
zmniejszenie – wartość ujemna)  0,00 0,00 

II.

Przychody z działalności gospodarczej i zrównane z nimi, w 
tym zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, 
zmniejszenie – wartość ujemna 0,00 0,00

B. Koszty podstawowej działalności operacyjnej  142 992,18   324 706,77

I. Koszty działalności pożytku publicznego  142 992,18   324 706,77

1. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 142 992,18  324 706,77

a) Amortyzacja 0,00 0,00

b) Zużycie materiałów i energii 5 750,20 10 221,60

c) Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 41 500,00 120 670,00

d) Pozostałe koszty 95 741,98 193 815,17

2. Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego 0,00 0,00

a) Amortyzacja 0,00 0,00

b) Zużycie materiałów i energii 0,00 0,00

c) Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 0,00 0,00

d) Pozostałe koszty 0,00 0,00

II. Koszty działalności gospodarczej  0,00  0,00

1. Amortyzacja 0,00 0,00

2. Zużycie materiałów i energii 0,00 0,00

3. Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 0,00 0,00

4. Pozostałe koszty 0,00 0,00

C.
Pozostałe przychody i zyski, w tym aktualizacja wartości 
aktywów  2,74  0,00

D. Pozostałe koszty i straty, w tym aktualizacja wartości aktywów  549,29  0,00

E. Podatek dochodowy  0,00  0,00

F.
Zysk/strata netto (jednostka prowadząca działalność 
gospodarczą) 157,52  0,00

Data sporządzenia:  Podpis;
17.03.2014 r.
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