
INFORMACJA DODATKOWA

DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK OBROTOWY 2014

FUNDACJI PRZYJACIÓŁ WYŻSZEGO SEMINARIUM

DUCHOWNEGO DIECEZJI ELBLĄSKIEJ „AMICUS"

Z SIEDZIBĄ W ELBLĄGU

1. Nazwa podmiotu : Fundacja Przyjaciół Wyższego Seminarium Duchownego
Diecezji Elbląskiej „AMICUS"

2. Adres siedziby 182-300 Elbląg ,ul. Bożego Ciała 10

3. Numer Identyfikacji Podatkowej NIP: 578-311-20-82

4. Numer REGON: 281486 803

5. Rodzaj działalności statutowej:
- wspieranie fundacji alumnów Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji

Elbląskiej,
-wspieranie działalności i rozwoju Wyższego Seminarium Duchownego

Diecezji Elbląskiej,
- pozyskiwanie i przekazywanie środków finansowych na cel statutowy, w tym

na funkcjonowanie i rozwój alumnów,
- pomoc stypendialna dla alumnów,
- działalność w dziedzinie edukacji, kultury oraz działalność charytatywna,
- wspieranie działań konserwatorskich i rewitalizacyjnych.

6. Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z przepisami ustawy
o rachunkowości z dnia 29 września 1994^ (tekst jednolity Dz. U. Nr 76 z
2OO2F. Póz. 694 z późniejszymi zmianami) oraz rozporządzeniem Ministra
Finansów z dnia 15 listopada 2001 roku w sprawie szczególnych zasad
rachunkowości dla niektórych jednostek nie będących spółkami handlowymi
nie prowadzącymi działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 137 z 20oir. póz.
1539 ze zm.).

7. Księgi rachunkowe powierzono do prowadzenia przez Biuro Rachunkowo -
Finansowe „ex - legę" s. c. Barbara Kaźmierczyk , Jarosław Kaźmierczyk z



siedzibą w Elblągu ul. Płk. Dąbka 943.
Miejscem przechowywania ksiąg i dokumentów jest siedziba biura
rachunkowego - Elbląg ul. Płk. Dąbka 943.

8. Ewidencja księgowa prowadzona jest przy użyciu programu - Finanse i
Księgowość firmy Sagę Symfonia.

9. Fundacja nie posiada majątku trwałego.

10. Suma aktywów za rok bilansowy 2014 wynosi 4.111,74 zł
w tym:

- środki pieniężne na rachunku bankowym 4.111,74 zł

11. Suma pasywów za rok bilansowy 2014 wynosi 4.111,74 zł

w tym:

- fundusz statutowy 1.000,00 zł

-wynik finansowy netto za rok obrotowy - strata -4.024,26 zł

12. Suma przychodów za 2014 rok 9-°95> °° zł

Przychody jakie podmiot osiągnął w roku obrotowym 2014 pochodzą:

• z darowizn wpłacanych na rachunek bankowy fundacji 4.095,00 zł

• z dotacji 5.000,00 zł

Otrzymane darowizny nie przekroczyły kwoty 20.000 zł w związku z tym
Fundacji nie podlega obowiązkowi złożenia deklaracji CIT-8/D.

13. Suma kosztów za 2014 rok wynosi 13.119,26 zł

w tym:

• koszty działalności statutowej 12.311,41 zł

• koszty administracyjne 807,85 zł



14- Saldo rachunku bankowego w dniu 31 grudnia 2014 4.111,74 zł

15. Dochody osiągane przez Fundację przeznaczane są na cele statutowe.

16. W roku 2014 Fundacja:

- nie prowadziła działalności gospodarczej,
- nie zatrudniała pracowników do realizacji swoich celów statutowych,
- zawarła umowę na prowadzenie księgowości z biurem Rachunkowo -

finansowym „ex-lege" s. c.,
- Zarząd nie pobierał wynagrodzenia za pełnienie swoich obowiązków,
- nie nabywała obligacji i akcji,
- nie obejmowała udziałów w spółkach prawa handlowego,
- nie nabywała nieruchomości,
- nie prowadziła żadnych zadań zlecanych przez podmioty państwowe i

samorządowe.

Elbląg, 2015- 03 - 10
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