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Fundacja BUMA im. Jacka i Piotra Michalskich 
 

Informacja dodatkowa za 2015r. 
I. 

 Uzupełniające dane o aktywach i pasywach  
1. Zmiany w ciągu roku obrotowego wartości rzeczowych aktywów trwałych 
 a) środki trwałe-wartość początkowa, środki trwałe w budowie, zaliczki na środki trwałe w budowie 

 
                                                                      (w zł i gr.) 

Wyszczególnienie  wg pozycji bilansowych 
Wartość  początkowa brutto stanu na początek roku obrotowego 

Zwiększenia  z tytułu: - nabycia - aktualizacji - przemieszczenia   - inne 

Zmniejszenia z tytułu: - sprzedaży - aktualizacji - przemieszczenia - inne 

Wartość początkowa brutto stanu na koniec roku obrotowego 
a) Środki trwałe razem: 1 949 423,67 151,20 0,00 1 949 423,67 

    z  tego:     
1.Grunty (w tym PWUG) 959 978,64 0,00 0,00 959 978,64 
2.Budynki i budowle 909 148,30 0,00 0,00 909 148,30 
3.Urządzenia techn. i maszyny 12 967,44 0,00 0,00 12 967,44 
4.Pozostałe środki trwałe 67 329,29 0,00 0,00 67 329,29 
b) Środki trwałe w budowie 23 648,64 151,20 0,00 23 799,84 
c) Zaliczki na środki trwałe w budowie 0,00 0,00 0,00 0,00 

Rzeczowe aktywa trwałe razem 1 973 072,31 0,00 0,00 1 973 223,51 
 

 
b) umorzenie środków trwałych 

                                                                                   (w zł i gr.) 

Wyszczególnienie  wg pozycji bilansowych  
Stan na początek roku 

obrotowego 

Zwiększenia z tytułu : - umorzeń - aktualizacji - przemieszczenia - pozostałych 

Zmniejszenia z tytułu: - sprzedaży - aktualizacji - przemieszczenia - inne 

Stan na koniec roku  obrotowego  

Umorzenie środków trwałych  razem: 117 006,64 16 379,44 0,00 133 386,08 

    Z tego:     
1.Grunty ( w tym PWUG) 1 697,14 402,22 0,00 2 099,36 
2 Budynki i budowle 40 277,77 13 637,22 0,00 53 914,99 
3.Urzadzenia techn. i maszyny 12 967,44 0,00 0,00 12 967,44 
4. Pozostałe środki trwałe 62 064,29 2 340,00 0,00 64 404,29 
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c) wartości niematerialne i prawne - wartość początkowa 
                                                                                                                                            (w zł i gr.) 

Wyszczególnienie  Wg pozycji bilansowych 
Wartość  początkowa brutto stanu na początek roku obrotowego 

Zwiększenia  
z tytułu: - nabycia - aktualizacji - przemieszczenia   - inne 

Zmniejszenia z tytułu: - sprzedaży - aktualizacji - przemieszczenia - inne 

Wartość początkowa brutto stanu na koniec roku obrotowego 
Wartości niematerialne i prawne razem: 5 524,64 0,00 0,00 5 524,64 

    z tego:     
1.Oprogramowanie komputerowe 3 374,64 0,00 0,00 3 374,64 
2.Inne wartości niematerialne i 
   prawne 

2 150,00 0,00 0,00 2 150,00 

 
 

 
d) umorzenie wartości niematerialnych i prawnych 

                                                  (w zł i gr.) 

Wyszczególnienie  wg pozycji bilansowych  
Stan na początek 
roku obrotowego 

Zwiększenia 
z tytułu : - umorzeń - aktualizacji - przemieszczenia - pozostałych 

Zmniejszenia z tytułu: - sprzedaży - aktualizacji - przemieszczenia - inne 

Stan na koniec roku obrotowego 

Umorzenie wartości niematerial- nych i prawnych razem: 5 524,64 0,00 0,00 5 524,64 

    z tego:     
1.Oprogramowanie komputer. 3 374,64 0,00 0,00 3 374,64 
2 Inne wartości niematerialne i 
   prawne 

2 150,00 0,00  2 150,00 
 
 
 
 
2. Wartość gruntów użytkowanych wieczyście (wg. wartości księgowej brutto) 
 
a ) na początek roku 33 800,00 zł  
 
b)  na koniec roku 33 800,00 zł 
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. Podział zobowiązań według pozycji bilansu  

Wyszczególnienie zobowiązań  
                                                            31.12.2015 

Zobowiązania krótkoterminowe  26 819,06 
w tym   
1. z tytułu dostaw i usług  2 268,33 
2. z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych  1 880,00 
3. z tytułu wynagrodzeń  2 351,07 
4.pożyczki  20 300,96 
5. inne (z tytułu zaliczek)  18,70 
   4. Podział należności  według pozycji bilansu   

Wyszczególnienie należności                                               31.12.2015 
Należności krótkoterminowe w tym:   22,00 
inne  22,00 

           
5. Wykaz  czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów  
    czynne rozliczenia międzyokresowe w kwocie:       392,14       
   polisy ubezpieczeniowe                                            147,34       
   inne                                                                            244,80 

II. 
Informacje o strukturze zrealizowanych przychodów  ze wskazaniem ich źródeł, w tym przychodów określonych 
statutem 
1. 

Przychody z działalności statutowej  2 045 405,47 
1. Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej w tym 2 045 405,47 

 a)        Przychody z darowizn pieniężnych 81 540,00 
         w  tym  wpływy z 1 % podatku 4 885,00 
 b)       Przychody z darowizn usług      4 060,00 
c) Środki finansowe otrzymane na realizację projektu Dzień Rodziny Zastępczej oraz Spotkanie z Książką 12 909,75 
d)  Zaliczenie wyniku finansowego 2014 roku na zwiększenie przychodów 1 946 895,72 
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2. 
Wynik na działalności finansowej -298,23 
w tym: 

 odsetki na rachunku bankowym 3,38 
koszty operacji finansowych 301,61 

 
III. 

Informacje o strukturze kosztów stanowiących świadczenia pieniężne i niepieniężne określone statutem oraz o 
strukturze kosztów administracyjnych 

1. Koszty realizacji zadań statutowych w tym PLN 
 174 873,44 
świadczenia pieniężne 11 647,50 
w tym świadczenia pieniężne z otrzymanego 1% podatku  0,00 
świadczenia rzeczowe 163 225,94 
w tym świadczenia rzeczowe z otrzymanego 1% podatku 1 260,00 
amortyzacja 15 977,22 

2. Wydatki administracyjne w tym 71 562,93 
 - zużycie materiałów 757,29 
 - usługi  obce 33 536,22 
- podatki i opłaty 79,64 
 - wynagrodzenia 32 789,08 
 - narzuty  na  wynagrodzenia 3 019,96 
 - amortyzacja 402,22 
 - pozostałe 978,52 
RAZEM 246 436,37 

 
Kosztami statutowymi są koszty amortyzacji środków trwałych wykorzystywanych bezpośrednio przy działalności statutowej. 

IV. 
 Źródła zwiększenia i wykorzystanie funduszu statutowego  
1. 
 
Wyszczególnienie Fundusz statutowy 
1. Stan na początek roku obrotowego 35 000,00 
a. zwiększenia 0,00 
- wpłaty fundatorów 0,00 
b. zmniejszenia 0,00 
2. Stan na koniec roku obrotowego 35 000,00 
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V. 

 Udzielone gwarancje, poręczenia, inne zobowiązania związane z działalnością statutową 
nie dotyczy 

VI. 
Informacje o tendencjach zmian w przychodach i kosztach oraz składnikach majątku i źródłach ich finansowania.  
nie dotyczy 
 
 
Kraków, 31.03.2016r. 
Za biuro rachunkowe                                             
Sporządził                                                               Sprawdził                                           Zarząd 
 
 
 


