INRORMACJA

dodatkowa do sprawozdania, bilansu i rachunku strat i zysków Fundacji
Rozwoju Spółdzielczości Uczniowskiej w Krakowie za rok 2009.
Fundacja Rozwoju Spółdzielczości Uczniowskiej w Krakowie mieści się
przy ulicy Szlak 65. Czas działania Fundacji jest nieograniczony a
obszarem działania cala Polska.
Głównymi zadaniami Fundacji jest działalność statutowa wymieniona w
sprawozdaniu merytorycznym.
W celu realizacji zadań statutowych Fundacja pozyskuje środki z dotacji i
darowizn. Fundacja prowadzi równieŜ działalność gospodarcza, z której
dochód w całości przeznaczany jest na działalność statutową.
Fundacja od roku 2004 jest organizacja poŜytku publicznego.
Sprawozdanie i bilans obejmuje okres roku kalendarzowego to jest od
1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku. Fundacja nie posiada
oddziałów i sprawozdanie zawiera dane łączne.
Sprawozdanie i bilans sporządzono przy załoŜeniu, Ŝe nie występuje
zagroŜenie moŜliwości dalszej kontynuacji działalności.
Zgodnie z postanowieniem art.4,ust.3, pkt 4 i ust. 5 oraz art. 10 ust. 1
ustawy z dnia 29.09.1994 r o rachunkowości /Dz. U. Nr 121, poz. 591 z
późniejszymi zmianami/, przyjęto następujące metody wyceny aktywów i
pasywów oraz zasady ustalania wyniku finansowego:
1/ w zakresie środków trwałych przyjęto zasadę ich wyceny według cen
nabycia. Do umorzeń /amortyzacji/ środków trwałych przyjęto zasadę
planowanego, systematycznego rozłoŜenia ich wartości początkowej na
ustalony okres amortyzacji przy ich wartości ponad 3.500,00 zl
Przy wartości środków do 3.500,00 przyjęto zasadę jednorazowego
umorzenia w wysokości 100 % w momencie ich wydania do
uŜytkowania.
2/ do wartości niematerialnych i prawnych przyjęto zasadę wyceny i
umorzenia jak dla środków trwałych,
3/ usługi wycenia się w koszcie wytworzenia obejmującym koszty
związane z danymi usługami,
4/ naleŜności zostały wycenione w kwotach wymaganej zapłaty w
wartości nominalnej,
5/ zobowiązania wycenione zostały w kwocie wymaganej do zapłaty.
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Na wynik finansowy netto składa się:
1/ wynik z działalności operacyjnej z uwzględnieniem pozostałych
kosztów i pozostałych przychodów,
2/ wynik z operacji finansowych,
3/ obowiązkowe obciąŜenia wyniku finansowego z tytułu podatku
dochodowego.
Wynik z działalności operacyjnej powstaje z róŜnicy pomiędzy
przychodami ze sprzedaŜy netto usług i towarów oraz pozostałych
przychodów operacyjnych a wartością kosztów ogólnych oraz
pozostałych kosztów operacyjnych.
Koszty ogólne stanowią koszty w układzie rodzajowym.
Wynik operacji finansowych powstaje z róŜnicy pomiędzy przychodami
finansowymi a kosztami finansowymi.
W związku z przeznaczeniem całości osiągniętego dochodu na
działalność statutowa nie występuje podatek dochodowy od osób
prawnych.
Ustalając rachunek zysków i strat przyjęto wersje porównawczą.

Kraków, dnia 2 marca 2010 r
Zarząd
Fundacji Rozwoju Spółdzielczości
Uczniowskiej w Krakowie

SPRAWOZDANIE
Zarządu z działalności finansowej Fundacji Rozwoju
Spółdzielczości Uczniowskiej w Krakowie za rok 2009.
Fundacja Rozwoju Spółdzielczości Uczniowskiej w Krakowie w
roku 2009 prowadziła działalność statutową w zakresie
omówionym w sprawozdaniu merytorycznym.
Ogółem obroty Fundacji za rok 2009 zamknęły się kwota
151.501,09 zł. Przychody w powyŜszej kwocie osiągnięto z;
- działalności gospodarczej w wysokości 65.653,40 zł,
- dotacji i darowizn w kwocie 43,566,47 zł,
- pozostałych przychodów 42,277,05 zł,
- przychodów operacyjnych 0,15 zł,
- przychodów finansowych 4,02 zł.
Dla pozyskania środków dla celów działalności statutowej
Fundacja prowadziła działalność gospodarczą, z której wszystkie
przychody zostały przeznaczone na działalność statutowa.
Przychody z działalności gospodarczej Fundacja osiągnęła ze
sprzedaŜy kalendarzy ucznia.
W roku 2009 nastąpił wzrost obrotów z działalności Fundacji w
porównaniu do roku ubiegłego o kwotę 53103,42b zł. Wzrost
obrotów nastąpił z powodu większej sprzedaŜy kalendarzy ucznia,
wzrostu dotacji i darowizn celowych oraz wzrostu pozostałych
przychodów.
Na działalność statutowa Fundacja otrzymała w roku 2009 dotacje i
darowizny na ogólna kwotę 43.566,47 zł. Kwota ta obejmuje
37.800,00 zł jako dotacje celowe na organizacje konkursów i I
Kongresu Spółdzielczości Uczniowskiej oraz kwotę 5.766,47 zł
otrzymana od osób fizycznych jako darowizna 1% podatku dla
organizacji poŜytku publicznego. Dotacje celowe w roku 2009 były
wyŜsze niŜ w roku 2008 o kwotę 3.666,00 zł zł natomiast wpłaty z
tytułu 1 % podatku niŜsze o kwotę 1.769,30 zł.
W roku 2009 wyŜsze były równieŜ wpłaty Spółdzielni
Uczniowskich z tytułu obowiązkowych wpłat części czystej
nadwyŜki, które w roku 2008 wynosiły 33.156,06 zł natomiast w
roku 2009 - 42.277,05 zł. Wzrost o kwotę 9.120,99 zł świadczy o
wzroście ilości Spółdzielni Uczniowskich prowadzących sklepiki
uczniowskie, wzrostu ich obrotów i co za tym idzie i zysku.
Darowizny i dotacje oraz wszystkie wpłaty z tytułu 1% podatku w
całości zostały przeznaczone na działalność statutowa obejmującą
organizacje konkursów, zakup nagród oraz pomoc dla spółdzielni
uczniowskich.
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Analizując koszty w układzie rodzajowym naleŜy stwierdzić, Ŝe
zmniejszyły się w porównaniu do roku ubiegłego, koszty związane
z wynagrodzeniami / umowa o pracę, umowy zlecenie i o dzieło/, z
kwoty 10.761,00 zł do kwoty 6.580,00 zł.
Działalność Fundacji oparta jest na społecznej działalności
członków Rady, Zarządu, instruktorów i opiekunów oraz osób
wspierających.
W związku z organizacją I Kongresu Spółdzielczości Uczniowskiej
w Warszawie oraz wyjazdami na podsumowanie konkursów
nastąpił wzrost kosztów podróŜy słuŜbowych w porównaniu do
roku ubiegłego o kwotę 6.278,23 zł
Bilans Fundacji za rok 2009 zamknął się tak po stronie aktywów
jak i pasywów kwotą bilansową w wysokości 22.827,38 zł,
natomiast rachunek zysków i strat zyskiem w kwocie 220,79 zł.
Wynikowo z uwzględnieniem wyniku finansowego z lat ubiegłych
na koniec 2009 roku występuje strata w kwocie 481,62 zł..
Szczegółowe dane dotyczące obrotów, kosztów w układzie
rodzajowym oraz naleŜności i zobowiązań za rok 2009 zawierają
załączniki do niniejszego sprawozdania.
Kraków, dnia 2 marca 2010 r
Zarząd
Fundacji Rozwoju Spółdzielczości
Uczniowskiej w Krakowie

