
SPRAWOZDANIE FINANSOWE 

FUNDACJA KIABAKARI 

z siedzibą w Krakowie przy ul. Sądowej 7/35 

za rok obrotowy 2012 

 

I.WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 

1. Przedmiotem podstawowej działalności Fundacji w roku obrotowym była: 

1) działalność charytatywna, wychowawcza, 

2) działalność pomocowa i humanitarna na rzecz holistycznego rozwoju lokalnych 

wspólnot w Tanzanii. 

2. Fundacja zarejestrowana jest w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie 

Wydział XI Gospodarczy-Rejestrowy KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO pod 

numerem KRS 0000325046. 

3. Przedmiotowe sprawozdanie finansowe obejmuje rok obrotowy od 01.01.2012 do 

31.12.2012 r. . 

4. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania 

działalności statutowej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości oraz nie 

występowaniu okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania przez nią 

działalności. 

5. Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało na podstawie ksiąg rachunkowych 

prowadzonych w roku obrotowym zgodnie z dokumentacją przyjętych zasad (polityką) 

rachunkowości ustaloną i wprowadzoną do stosowania postanowieniami uchwały nr 1/K/2009 

r. Zarządu Fundacji z dnia 

31.03.2009 roku, wprowadzającej z dniem 01.01.2009 roku: 

1) zasady ustalania roku obrotowego i okresów sprawozdawczych, 

2) zakładowe zasady wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego, 

3) zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych, w tym zakładowy plan kont, 

4) systemy ochrony danych i ich zbiorów, 

5) własny wzór sprawozdania finansowego z rachunkiem wyników, w sposób zgodny 

w szczególności z postanowieniami art. 82 ust.1 ustawy o rachunkowości oraz § 

3 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla 

niektórych jednostek nie będących spółkami handlowymi, nieprowadzących 

działalności gospodarczej. Zakładowe zasady, metody i wzory wybrano spośród 

możliwych do stosowania zasad, metod i wzorów dopuszczonych ustawą 

i wprowadzono je do stosowania na okres wieloletni. 

6. Wykazane w bilansie na koniec roku obrotowego aktywa i pasywa (pomijając te które 

wykazano w wartości nominalnej) wyceniono następującymi metodami wyceny 

wynikającymi z przyjętych zasad (polityki) rachunkowości : 

1) wartości niematerialne i prawne w cenach nabycia pomniejszonych o umorzenie 

obliczone metodą liniową, przy czym dla każdej wartości niematerialnej i prawnej 

Fundacja określa indywidualny okres użytkowania i stawkę amortyzacji, 

2) środki trwałe w cenach nabycia pomniejszonych o umorzenie obliczone metodą 



liniową, przy czym dla każdego środka trwałego Fundacja określa indywidualny okres 

użytkowania i stawkę amortyzacji, 

3) nabyte aktywa rzeczowe o wartości nie przekraczającej 2 000,00 zł Fundacja odnosi 

w miesiącu nabycia bezpośrednio w koszty bieżącej działalności jako wartość 

zużytych materiałów; od środków trwałych o wartości jednostkowej od 2 000,00 zł do 3 

500,00 zł dokonuje się jednorazowego odpisu amortyzacyjnego w miesiącu wydania 

ich do używania, 

4) rozchody i zapasy materiałów w cenie nabycia według zasady FIFO, 

5) rozchody i zapasy towarów w cenie nabycia według zasady FIFO, 

6) należności w kwocie wymagalnej zapłaty, Fundacja nie nalicza odsetek, 

7) fundusze własne w wartości nominalnej, 

8) zobowiązania w kwocie wymagalnej zapłaty, 

9) rozrachunki w walutach obcych wyceniono po obowiązującym na ten dzień kursie 

ustalonym dla danej waluty NBP. 

Kraków, 11 marca 2013 r. 

 

I. DODATKOWE INFORMACJE I WYJAŚNIENIA  

1. objaśnienia przyczyn ewentualnych zmian metod wyceny aktywów i pasywów 

oraz przyczyn w stosunku do roku poprzedniego 

    nie dotyczy, 

2. uzupełniające dane o aktywach i pasywach, 

a) Zmiany w ciągu roku obrotowego wartości środków trwałych, wartości niematerialnych 

i prawnych oraz długoterminowych aktywów (inwestycji) finansowych: 

brak środków trwałych 

b) Wartości niematerialne i prawne – wartość początkowa: brak 

c) Długoterminowe aktywa (inwestycje) finansowe: 

brak 

d) Środki pieniężne: 

                                                                           Stan na początek roku                   Stan na 

koniec roku 

kasa                                                                                 564,72                                        564,72 

bank                                                                               3 149,30                                     9 

032,45 

e) Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych: brak 

3. informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł, 

w tym przychodów określonych statutem, 



Przychody ze źródeł statutowe Dotacja 
Razem za rok 

bieżący 

Razem za rok 

ubiegły 

Adopcja edukacyjna 

Na cele fundacji 

Transport 

wolontariuszy 

11 050,15 

0,00 

0,00 

0,00 

73 

000,00 

0,00 

11 050,15 

73 000,00 

0,00 

8 280,00 

181 070,46 

0,00 

Razem rok bieżący 11 050,15 
73 

000,00 
84 050,15 X 

Razem rok ubiegły 
169 

518,46 

19 

832,00 
X 189 350,46 

 

4. informacje o strukturze kosztów stanowiących świadczenia pieniężne 

i niepieniężne określone statutem oraz o strukturze kosztów administracyjnych, 

lp. Wyszczególnienie kosztów Rok ubiegły Rok bieżący 

1 Zużycie materiałów i energii 86,10 254,60 

2 Usługi obce 1 294,50 1 673,75 

3 Wynagrodzenie 0,00 0,00 

4 Świadczenia na rzecz pracowników 0,00 0,00 

5 Amortyzacja 0,00 0,00 

6 Podatki i opłaty 0,00 582,00 

7 Pozostałe 0,00 0,00 

Razem koszty rodzajowe 1380,60 2510,35 

5. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego: 

wyszczególnienie stan początkowy zwiększenia zmniejszenia stan końcowy 

Fundusz podstawowy 2000,00 0,00 0,00 2000,00 

Nadwyżka bilansowa 1673,24 4,88 0,00 1678,12 

Razem 3673,24 4,88 0,00 3678,12 

6. dane dotyczące udzielonych gwarancji, poręczeń i innych zobowiązań związanych 

z działalnością statutową, 

Nie udzielano 

7. informacje o tendencjach zmian w przychodach i kosztach oraz składnikach majątku 

i źródłach ich finansowania.  

Planuje się wdrażanie planowanych projektów.  

Wpływy i wydatki z tytułu adopcji edukacyjnej ewidencjonowano w 2012 r. 

na wyodrębnionych kontach funduszu adopcji edukacyjnej. 

Kraków, 11 marca 2013 r. 


