
Fundacja "Karma-free"
ul. Warszawska 55/94
05-075 Warszawa
NIP: 952 212 26 81
Regon: 146497438
KRS: 0000445685

INFORMACJA DODATKOWA  
DO BILANSU ORAZ RACHUNKU WYNIKÓW ZA 2016 ROK

I. METODY WYCENY STOSOWANE W JEDNOSTCE.

I.1. Wszystkie aktywa wycenione zostały wg cen zakupu

I.2. Rok 2016 jest kolejnym rokiem działalności Fundacji "Karma-free". Fundacja "Karma-free"  
została wpisana do KRS dnia 27.12.2012 r., pod numerem 0000445685. 

I.3. Jest to nasze kolejne sprawozdanie finansowe.W roku 2016 Fundacja nie prowadziła 
działalności.
 
I.4. Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok  
bieżący z danymi sprawozdania za poprzedni rok obrotowy (w załączniku).
 
I.5. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nie uwzględnione 
zostały w bilansie i rachunku zysków i strat - nie wystąpiły.
 
I.6. Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu roku 
obrotowego - nie wystąpiły.

II. DANE UZUPEŁNIAJĄCE DO BILANSU

II.1. Aktywa trwałe – nie występują.

II.2. Na aktywa obrotowe składają się zapasy materiałów w magazynie oraz środki pieniężne w 
kasie i na rachunku bankowym pochodzące w całości z funduszu założycielskiego oraz darowizn.

II.3. Fundusz założycielski został wpłacony w całości.

II.4. Zobowiązania – nie występują.

III. UZUPEŁNIAJĄCE DANE DO RACHUNKU WYNIKÓW

III.1. Przychody w kwocie 0,00 PLN w całości pochodziły z darowizn osób prywatnych oraz 
przedsiębiorstw,  były to darowizny finansowe gotówką lub na rachunek bankowy, Darowizny 
rzeczowe  były zgode z oświadczeniami darczyńców w cenach zakupu.

III.2. Koszt realizacji celów statutowych wyniósł 0,00 PLN

III.3. Koszty zarządu wyniosły 0,00 PLN.



III.4. Koszty wg rodzajów:
Zużycie materiałów i energii wyniosło        0,00PLN,
Koszty z tytułu usług obcych wyniosły 0,00 PLN.

III.5. Ujemny wynik finansowy 0,00 PLN został pokryty z funduszu statutowego.

IV. DODATKOWE INFORMACJE NIEZBĘDNE DO SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA 
Z PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
 
IV.1.Płatności zobowiązań z tytułu leasingu finansowego - nie wystąpiły.

IV.2. Nabycie/sprzedaż udziałów w jednostkach zależnych i stowarzyszonych – nie dotyczy.

IV.3. Odsetki uzyskane z papierów wartościowych - nie dotyczy.

V. INFORMACJE RÓŻNE (o pracownikach i organach kierowniczych jednostki)

V.1. Podmiot w 2016 roku nie zatrudniał pracowników.

V.2.. Wynagrodzenia wypłacone członkom zarządu – nie wystąpiły.
 
V.3. Pożyczki i zaliczki (na cele inne niż zakupy i koszty podróży) udzielone członkom zarządu 
i wolontariuszom - nie wystąpiły.

V.4. W okresie sprawozdawczym członkami zarządu byli:
Mallika Szumska– Prezes
Artur Szumski – Wiceprezes.

Sporządzono dn. 30.06.2019 r.

Zatwierdzono:
podpisy                                             



ZAŁĄCZNIK:  Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania 
finansowego za rok  bieżący z danymi sprawozdania za poprzedni rok obrotowy.

przychody w roku 2014: 15712,10 PLN

w roku 2013: 9524,27 PLN

z czego darowizny finansowe w roku 2014: 9021,19 PLN

w roku 2013: 6697,64 PLN

wartość darowizn rzeczowych w roku 2014: 6690,91 PLN

w roku 2013: 2826,63 PLN

koszt realizacji celów statutowych w roku 2014: 14136,69 PLN

w roku 2013: 7538,10 PLN

koszty zarządu w roku 2014: 2100,43 PLN

w roku 2013: 647,77 PLN

zużycie materiałów i energii w roku 2014: 14513,49 PLN

w roku 2013: 7534,81 PLN

koszty z tytułu usług obcych w roku 2014: 1723,63 PLN

w roku 2013: 560,70 PLN

koszty pozostałe w roku 2014: nie wystąpiły

w roku 2013:  90,36 PLN

wynik finansowy za rok 2014: -525,02 PLN

za rok 2013: 1338,40 PLN

podpisy


