Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
1) nazwa, siedziba i adres oraz numer we właściwym rejestrze sądowym albo ewidencji
TOGATUS PRO BONO WARMIŃSKA 7 1 10-544 OLSZTYN OLSZTYN WARMIŃSKO-MAZURSKIE
2) czas trwania działalności jednostki, jeśli jest ograniczony
nie jest ograniczony
3) okres objęty sprawozdaniem finansowym
Załączonym sprawozdaniem finansowym objętym został okres od dnia 1 stycznia 2019 r do dnia 31 grudnia 2019 r.
4) czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez jednostkę w dającej się przewidzieć
przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności
Sprawozdanie sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności przez jednostkę przez 12 miesiąca i dłużej.
5) omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), ustalenia wyniku
finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru
Sprawozdanie finansowe Fundacji Togatus Pro Bono z siedzibą wOlsztynie, przy ul. Warmińskiej 7/1, zostało sporządzone zgodnie z
ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości oraz ustawą z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób
prawnych.Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało zgodnie z przedstawionymi zasadami ustawy o rachunkowości oraz rzetelnie i jasno
przedstawia sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy.
1. 1. Informacje porządkowe
Sprawozdanie finansowe Fundacji Togatus Pro Bono z siedzibą wOlsztynie, przy ul. Warmińskiej 7/1, zostało sporządzone zgodnie z
ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości oraz ustawą z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych.
Przedmiot działalności Fundacji Togatus Pro Bono w 2019 roku:
1. prowadzenie poradnictwa obywatelskiego w postaci niezależnych usług wspierających samodzielność obywateli,
2. działalność edukacyjna, artystyczna, badawcza i wydawnicza,
3. współpraca z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach działania
Fundacji,
4. monitoring i kontrola działalności władzy publicznej i podmiotów wydatkujących środki publiczne,
5. działalność w sferze pomocy i integracji społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych lub rynku pracy,
6. pomoc prawna,
7. działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych,
8. artystyczna i literacka działalność twórcza,
9. działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych oraz pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna
Fundacja została utworzona 15.12.2011r. Rejestracji Fundacji dokonano w Sądzie Rejonowym w Olsztynie, pod numerem KRS 0000403888
Fundacja posiada nadany jej numer NIP 739-385-22-86 oraz numer statystyczny w systemie REGON 281361450, w 2017 r .Fundacja w
2017 roku zgłosiła się jako czynny podatnik VAT.
2. 2. Prezentacja sprawozdań finansowych
Fundacja prezentuje sprawozdanie finansowe za rok obrotowy rozpoczynający się od 01.01.2019 r i kończący się 31.12.2019 r

3.1. Rachunek zysków i strat
1. W okresie sprawozdawczym Fundacja uzyskała przychody w wysokości
1 392 942,10 zł w tym:
Przychody statutowe (dotacje) 1 368 510,00
Pozostałe przychody statutowe 1 300,01

Druk: NIW-CRSO

Przychody ze sprzedaży usług 21 971,54
odsetki 1 160,55
Razem przychody 1 392,942,10

W okresie sprawozdawczym Fundacja poniosła koszty w wysokości 1 395 097,56 zł
w tym:
związanych z realizacją celów statutowych 1 368 510,00
koszty ogólnego zarządu 24 736,03
koszty finansowe 1 849,85
koszty operacyjne 1,68
Razem koszty 1 395 097,56
2. Opodatkowanie
Fundacja korzysta z warunkowego zwolnienia dochodów z opodatkowania na mocy art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od
osób prawnych, ze względu na przeznaczenie dochodu na cele statutowe wymienione w tym przepisie.

3. Na dzień 31.12. 2019 r. na rachunku bankowym Fundacji znajduje się 124,34 zł , oraz kwota środków w kasie 6,51 zł.
4. Fundacja nie prowadziła działalności zleconej w okresie sprawozdawczym.
5. Informacja o rozliczeniach Fundacji z tytułu ciążących zobowiązań pod. 0,00 zł .
6. Zobowiązania wobec dostawców 1 547,00 zł.
7. Należności od odbiorców w kwocie 1 899,99 zł.
8. Informacje o zatrudnieniu
W okresie sprawozdawczym Fundacja nie zatrudniała pracowników oraz nie wypłacała wynagrodzenia dla Zarządu oraz Rady Fundacji.
Wszystkie prace wykonywane były przez wolontariuszy ,które stanowiły działania pr bono.

III INFORMACJA DODATKOWA (DODATKOWE INFORMACJE I
OBJAŚNIENIA)
1
1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, zawierający stan tych aktywów na początek roku
obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy
– brak środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.
2. Grunty użytkowane wieczyście w bilansie nie występują.
3. Zobowiązania wobec budżetu państwa lub gminy z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli nie występują.
4. Stan kapitałów na koniec roku przedstawia się następująco:
kapitał podstawowy 1 000,00 zł
zysk netto rok 2019 - 2 155,46 zł
strata narastająco do 31.12.2018 - 3 344,01 zł
Kapitał własny - 4 499,47 zł
1.5 Rezerwy według celu ich utworzenia nie występują.
Druk: NIW-CRSO

1.6 Odpisy aktualizujące wartość należności nie występują.
1.7 Zobowiązania długoterminowe nie występują.
1.8 Czynne rozliczenia międzyokresowe występują w kwocie 314,06 zł.
1.9 Bierne rozliczenia międzyokresowe nie występują.
1.10 Zobowiązania zabezpieczone na majątku Fundacji nie występują.
1.121Zobowiązania warunkowe, w tym udzielone przez Fundację gwarancje i poręczenia nie występują.
2
2.1 Struktura rzeczowa przychodów przedstawia się następująco:
przychody statutowe 1 392 942,10 zł
2.2 Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem
dochodowym od wyniku finansowego brutto:
wynik finansowy brutto (strata) 2 155,46 zł
strata wykazana w CIT-8 2 155,46 zł
Podatek dochodowy nie występuje, gdyż Fundacja poniosła stratę.
3. Fundacja nie wytwarzała na własne potrzeby środków trwałych.
3. Odpisy aktualizujące środki trwałe nie występują.
3. W roku obrotowym nie występują przychody ani koszty działalności zaniechanej i nie przewiduje się zaniechania w roku
następnym.
3. W roku obrotowym nie wystąpiły nakłady na nie finansowe aktywa trwałe oraz nakłady na ochronę środowiska.
3. Zyski i straty nadzwyczajne w roku obrotowym 2019 nie wystąpiły.
3. Podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych nie występuje.
3
3.1 Fundacja nie sporządza rachunku przepływów pieniężnych.

4. Informacje o:
1. przeciętnym zatrudnieniu w roku obrotowym, z podziałem na grupy zawodowe przedstawia się następująco: Fundacja nie
zatrudniała pracowników na umowę o pracę ani innych umów o w 2019 r.
2. wynagrodzeniach wypłaconych i należnych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących – wypłacone
wynagrodzenia brutto prezesa zarządu za rok 2019 r. wyniosło 0,00 zł,
3. pożyczkach i świadczeniach o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i
nadzorujących – nie występują.
5
5.1 Znaczące zdarzenia dotyczące lat ubiegłych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego - nie wystąpiły.
5.2 Znaczące zdarzenia po dniu bilansowym nie wystąpiły.
3. W roku obrotowym nie dokonano zmian zasad rachunkowości.
6
6.1 Inne informacje niż wymienione powyżej, które mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik
finansowy Fundacji nie występują.
Druk: NIW-CRSO

Data sporządzenia: 2020-03-26
Data zatwierdzenia: 2020-09-08
MAGDALENA JĘDRZEJEWSKA

ANETA WILOCH

Imię i nazwisko osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust
2 ustawy o rachunkowości

Imię i nazwisko kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich
członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

Druk: NIW-CRSO

