INFORMACJA DODATKOWA
DO BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT ZA 2005 ROK

I. METODY WYCENY STOSOWANE W JEDNOSTCE.
I. 1. Stosowane metody wyceny (w tym amortyzacji, walut obcych) aktywów i pasywów,
przychodów i kosztów w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru:
• wszystkie grupy aktywów wycenione wg cen zakupu
• środki trwałe o wartości przekraczającej 3 500,00 zł. amortyzuje się liniowo
• środki trwałe o wartości nie przekraczającej 3 500,00 zł. amortyzuje się przy zastosowaniu
zasady 100% odpisu wartości w momencie zakupu
• przy amortyzacji stosuje się stawki podatkowe
• przy amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych przyjmuje się okresy wg
rozporządzenia Ministra Finansów
I. 2. Rok 2005 jest trzecim rokiem działalności fundacji WWF Polska Światowy
Fundusz Na Rzecz Przyrody. WWF Polska Światowy Fundusz Na Rzecz Przyrody
został zarejestrowany z dniem 07.05.2003 w KRS pod numerem 0000160673 w rejestrze
stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych
zakładów opieki zdrowotnej. Podmiot został wpisany także do rejestru przedsiębiorców.
I.3. Jest to nasze trzecie sprawozdanie finansowe.
I.4. Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego
za rok bieżący z danymi sprawozdania za poprzedni rok obrotowy (w załączniku ) - nie
dotyczy
I.5. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nie
uwzględniono 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. Informacja dodatkowa do Bilansu- dane uzupełniające o aktywach i pasywach bilansu

2.1. Zmiany wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych .

Stan na
początek roku
0,00

Zmiany
zwiekszenia zmniejszenia
0,00
0,00

Stan na
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0,00
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0,00
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Lp.
Wyszczególnienie
1. Grunty własne
2. Budynki i budowle
a/ wartość netto
0,00
0,00
b/ dotychczasowe
0,00
0,00
umorzenie
c/ wartośc netto (a-b)
0,00
0,00
Maszyny i urządzenia
3.
techniczne
a/ wartość netto
139 143,76
25 886,43
b/ dotychczasowe
10 175,46
50 830,17
umorzenie
c/ wartośc netto (a-b)
128 968,30
-24 943,74
4. Środki transportu
a/ wartość netto
33 103,62
1 826,43
b/ dotychczasowe
14 384,20
15 182,64
umorzenie
c/ wartośc netto (a-b)
18 719,42
-13 356,21
5. Pozostałe środki trwałe
a/ wartość netto
14 926,49
70 142,74
b/ dotychczasowe
10 907,11
22 887,99
umorzenie
c/ wartośc netto (a-b)
4 019,38
47 254,75
6. Ogółem środki trwałe
a/ wartość netto
194 452,34
90 576,94
b/ dotychczasowe
42 745,24
81 622,14
umorzenie
c/ wartośc netto (a-b)
151 707,10
8 954,80
Wartości niematerialne i
7.
prawne
a/ wartość netto
27 150,85
7 291,70
b/ dotychczasowe
13 580,37
7 278,66
umorzenie
c/ wartośc netto (a-b)
13 570,48
13,04
Udziały w obcych
8.
0,00
0,00
jednostkach
2.2 Wartość gruntów użytkowanych wieczyście - nie występują

2.3. Wartość nie amortyzowanych (umarzanych) środków trwałych używanych przez jednostkę na
podstawie umowy najmu, dzierżawy i innych umów w tym leasingu operacyjnegonie
- występują

II. Informacja dodatkowa do Bilansu- dane uzupełniające o aktywach i pasywach bilansu

2.4. Zobowiązania wobec budżetu państwa lub gminy z tytułu uzyskania prawa własności budynków
i budowli - nie występują
2.5. Przychody z działalności statutowej w 2005 r. wyniosły 4 695 269,31 PLN , w tym środki
pieniężne otrzymane z centrali WWF ze Szwajcarii i innych oddziałów WWF wyniosły 3 185 920,00 PLN,
środki pochodzące z dotacji i darowizn krajowych wyniosły 432 974,61 PLN, zaś ze sprzedaży
przeznaczonej na cele statutowe wyniosły 117 100,01 PLN.
2.6. Stan i zmiany w kapitałach (funduszach) zapasowych i rezerwowych -nie występują
2.7. Podział zysku lub pokrycie straty za rok obrotowy - uzyskany zysk netto w wysokości 96 537,53 PLN
zgodnie z załączoną uchwałą przeznacza się na cele statutowe
2.8. Informacje o stanie rezerw - nie utworzono rezerw na koniec 2005 r.
2.9. Podział zobowiązań wg rocznego okresu spłaty.
Na zobowiązania długoterminowe w 2005 r składają się kaucje wpłacone za wynajmowane mieszkania
na siedzibę firmy.
2.10. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe oraz rozliczenia międzyokresowe przychodów.

Lp.
1.
a.
b.
c.
d.
3.

Wyszczególnienie
Czynne rozliczenia
międzyokresowe
kosztów z tytułu:
prenumerata
czynsz
ubezpieczenie
energia elektr.
Rozliczenia
międzyokresowe
przychodów

Stan na:
poczatek roku
koniec roku
11 776,19

31 422,47

1 856,85
0,00
9 919,34
0,00

2 007,19
11 712,00
16 175,95
1 527,33

200 658,71

105 817,45

2.11. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki -nie występują.
2.12. Zobowiązania warunkowe - brak zobowiązań warunkowych

III. UZUPEŁNIAJĄCE DANE DO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT

3.1. Struktura przychodów ze sprzedaży wg rodzajów działalności, zasięgu terytorialnego.
Przychody ze sprzedaży:*
krajowa
zagraniczna
usług
103 273,24
towarów
26 025,95
razem:
129 299,19

3.2. Nieplanowane odpisy amortyzacyjne -brak nieplanowanych odpisów amortyzacyjnych.
3.3. Odpisy aktualizacyjne - nie wystąpiły .
3.4. Informacja o przychodach, kosztach i wynikach zaniechanej działalności -nie wystąpiła w/w
działalność.
3.5. Różnice pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym
brutto - nie wystąpiły
3.6. Koszty realizacji zadań statutowych wyniosły w 2005 roku 1 962 382,96 PLN.
Na koszty te składają się głównie koszty realizowanych przez nas projektów szczegółowo opisanych
w sprawozdaniu z działalności za 2005 rok.
3.6. Koszty według rodzaju
Lp.
1.
2.
3.
4.
6.
7.
8.

Wyszczególnienie
Zużycie materiałów i
energii
Usługi obce
Podatki i opłaty
Wynagrodzenia i narzuty
na wynagrodzenia
Amortyzacja
Pozostałe koszty
OGÓŁEM

Rok
poprzedni

Rok
bieżący

167 319,96

180 543,15

1 400 946,71 1 805 491,90
772,58
1 153,00
2 334 742,58 2 226 781,52
59 827,48
88 900,80
1 175 205,46 420 254,24
5 138 814,77 4 723 124,61

3.7. Koszt wytworzenia inwestycji rozpoczętych , srodków trwałych i prac rozwojowych
na własne potrzeby - inwestycje nie występują.
3.8. Zyski i straty nadzwyczajne- nie wystąpiły w 2005r.
3.9. Podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych - nie dotyczy.
3.10. Przyszłe zobowiązania z tytułu podatku dochodowego - rezerwy na podatek dochodowy.
Rezerwy na podatek dochodowy nie są tworzone, ponieważ jednostka jest zwolniona z płacenia
podatku dochodowego (art..17 ust..1pkt.4).

IV.
DODATKOWE
INFORMACJE
NIEZBĘDNE
DO
SPRAWOZDANIA Z PRZEPŁYWU SRODKÓW PIENIĘŻNYCH

SPORZĄDZENIA

1.Płatności zobowiązań z tytułu leasingu finansowego - nie wystąpiły
2. Nabycie/sprzedaż udziałów w jednostkach zależnych i stowarzyszonych - nie dotyczy
3. Odsetki uzyskane z papierów wartościowych - nie wystąpiły
V. INFORMACJE RÓŻNE ( o wspólnych przedsięwzięciach, pracownikach i organach
kierowniczych jednostki)
5.1. Wspólne przedsięwzięcia, które nie podlegają konsolidacji metoda pełną lub praw
własności - nie wystąpiły
5.2. Przeciętne w roku obrotowym zatrudnienie etatowe w grupach zawodowych:

Lp
1
2
3

Wyszczególnienie
Pracownicy
umysłowi
Pracownicy fizyczni
Pozostali pracownicy
RAZEM

Przeciętna liczba zatrudnionych w roku
Obrotowym
poprzednim
razem
w tym:
kobiety
mężczyźni
22
24
16
8

22

24

16

8

5.3. Wynagrodzenia, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłacone członkom zarządu i
organów nadzorczych spółek kapitałowych w roku obrotowym – nie dotyczy
5.4. Pożyczki i zaliczki (na cele inne niż zakupy i koszty podróży) udzielone członkom
zarządu i organów nadzorczych spółek kapitałowych - nie dotyczy
5.5. Transakcje z członkami zarządu i organami nadzorczymi i ich małżonkami, krewnymi
lub powinowatymi w linii prostej do drugiego stopnia lub związanymi z tytułu opieki,
przysposobienia lub kurateli z osobą zarządzająca lub będąca w organach nadzorczych
jednostki lub spółki, w których są znaczącymi udziałowcami lub wspólnikami - nie dotyczy
5.6. Transakcje ze spółkami powiązanymi kapitałowo, a które nie są objęte skonsolidowanym
sprawozdaniem finansowym: - nie dotyczy
Sporządziła:
Helena Trenkler
tel. 849-84-69

KIEROWNICTWO JEDNOSTKI

