Fundacja „Kultury Świata”
03-289 Warszawa
Ul. Starej Gruszy 6A lok. 4
NIP – 5242669790
REGON - 141730278

INFORMACJA DODATKOWA
za rok 2010
I. WSTĘP
1. Fundacja „Kultury Świata” (zwana dalej fundacją) zarejestrowana jest w Sądzie Rejonowym dla
m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w
Rejestrze Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji Oraz
Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej, pod numerem KRS 0000321416
2. Przedmiotem podstawowej działalności fundacji w roku obrotowym była, realizacja celów
organizacji poprzez następujące działania:
1) Popularyzację nauki – Kawiarnie naukowe (Warszawa, Katowice)
2) Udział w wydarzeniach organizowanych przez inne organizacje / instytucje w ramach
programu warsztatów międzykulturowych
3) Projekt Międzykulturowi Wolontariusze
4) Projekty Wolontariatu Zagranicznego
5) Inne działania
3. Czas trwania fundacji jest nieograniczony.
4. Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.
5. Rachunkowość fundacji prowadzona jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 września 1994
r. o rachunkowości (Dz.U. z 2002r. Nr 76, poz. 694 z późn. zm.), z uwzględnieniem przepisów
rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie szczególnych zasad
rachunkowości dla niektórych jednostek nie będących spółkami handlowymi, nieprowadzących
działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 137, poz. 1539 z późn. zm.).
6. Sprawozdanie finansowe obejmuje okres roku obrotowego od 01.01.2010 do 31.12.2010 i zostało
sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności.
7. Wycena aktywów i pasywów dokonana jest zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o
rachunkowości:
a) Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne – cena nabycia.
b) Rzeczowe składniki majątku obrotowego – cena nabycia.
c) Należności i zobowiązania – w kwotach wymagających zapłaty.
c) Środki pieniężne, fundusze – w wartości nominalnej.
8. W informacji pominięto zagadnienia nie występujące w roku obrotowym.
9. Fundacja w roku 2010 nie zatrudniała pracowników.

II. UZUPEŁNIAJĄCE DANE O AKTYWACH I PASYWACH BILANSU
1. Fundacja nie posiada rzeczowych środków trwałych ani wartości niematerialnych i prawnych
oraz inwestycji długoterminowych.
2. Fundacja nie posiada gruntów użytkowanych wieczyście.
3. Fundacja nie używa środków trwałych na podstawie umów najmu, dzierżawy, leasingu.
4. Fundacja nie ma zobowiązań wobec budżetu państwa lub gminy z tytułu uzyskania prawa
własności budynków i budowli.
5. Nadwyżka kosztów nad przychodami w wysokości 1.487,97 zł. po zatwierdzeniu sprawozdania
finansowego zwiększy koszty w następnym roku obrotowym.
6. W 2010 roku fundacja nie tworzyła rezerw.
7. Pozycja należności i zobowiązań nie pojawiła się w roku obrotowym.
8. W 2010 roku nie wystąpiły zobowiązania długoterminowe, a także nie wystąpiły istotne czynne i
bierne rozliczenia międzyokresowe.
9. W 2010 roku fundacja nie posiadała zobowiązań zabezpieczonych na swoim majątku.
10. W 2010 roku fundacja nie posiadała żadnych zobowiązań warunkowych, w tym nie udzielała
gwarancji ani poręczeń.
11. Bilans na dzień 31 grudnia 2010 r. po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę: 2.202,88 zł.
Po stronie aktywów: aktywa obrotowe w wysokości: 2.202,88 zł:
- środki pieniężne: 2.202,88 zł.
Po stronie pasywów: fundusze własne w wysokości: -1.487,97 zł.:
- nadwyżka kosztów nad przychodami: 1.487,97 zł.
zobowiązania i rezerwy na zobowiązania w wysokości: 3.690,85 zł.
- inne zobowiązania krótkoterminowe: 3.690,85 zł.
III. UZUPEŁNIAJĄCE DANE O STRUKTURZE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
1. W roku 2010 fundacja nie prowadziła działalności gospodarczej. Fundacja jest podatnikiem
zwolnionym od podatku dochodowego na zasadach i w zakresie określonym w art. 17 ust. 1
ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2000 r.
Nr 54, poz. 654, z późn. zm.).
2. Struktura przychodów w roku 2010:
- Przychody z działalności statutowej: 41.268,68 zł.
- darowizny: 10.453,52,- zł.
- dotacje: 30.815,16 zł.
- Pozostałe przychody: 0,36 zł.
- Przychody finansowe: 4,66 zł.
3. Struktura kosztów w roku 2010:
a) Koszty realizacji zadań statutowych: 33.469,00,- zł.
b) Koszty administracyjne: 9.292,67 zł., w tym:
- zużycie materiałów i energii: 2.562,95 zł.
- usługi obce: 3.123,72 zł.
- podatki i opłaty: 310,00 zł.
- wynagrodzenia: 3.296,00 zł.
4. Nadwyżka kosztów nad przychodami w wysokości 1.487,97 zł. po zatwierdzeniu sprawozdania
finansowego zwiększy koszty w następnym roku obrotowym.

Sporządzono dnia 24.02.2010r.

Podpisy Zarządu

