
Wprowdzenie do sprawozdania finansowego za rok 2014

1. Nazwa i siedziba Fundacji:
Fundacja „ Bonum Commune” ul. Kozłowskiego 5, 61-606 Poznań 

2. Cele statutowe Fundacji :
 - Jednoczenie ludzi pragnących wspierać wszystkie przejawy życia społecznego 
prowadzące do wszechstronnej pomyślności . 
 - Zmierzanie do wzrostu dobrobytu, tj. stanu dóbr materialno-kulturalnych i usług 
gospodarczych dzielonych według zasad sprawiedliwości, zaspakajających materialne i 
duchowe potrzeby społeczeństwa, do którego to stanu należą m. in. oświata i wychowanie, 
kultura i sztuka, warunki zdrowotne, demograficzne, środki żywienia, warunki pracy i 
zatrudnienia, konsumpcja, warunki mieszkaniowe, odpoczynku i rozrywki.
 - Wspieranie działań innych osób i instytucji realizujących zadania zgodne z celami 
fundacji.

3. Nr Regon: 634346271
4. Nr NIP: 972-10-19-969 
5. Fundacja zarejestrowana jest w Sądzie Rejonowym Pozanń -Nowe Miasto i Wilda VII 

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000108171
6. Sprawozdanie finasowe obejmuje okres od 01.01.2014 do 31.12.2014

Fundacja „ Bonum Commune” kontynuował swoją działalność według zadań statutowych

Metoda wyceny aktywów i pasywów

I . Aktywa 

A. Aktywa Trwałe

Środki Trwałe – nie posiada

B.Aktywa Obrotowe

Towary – nie posiada
Należności – nie posiada
Środki pienieżne w banku – wyciąg bankowy na dzień 31.12.2014
Środki pieniezne w kasie – protokól stanu kasy na dzień 31.12.2014

II .Pasywa 

A. Fundusze własne

W skład pasywów wchodzą : fundusz statutowy 
Nadwyżka kosztów nad przychodami zmniejszy w następnym roku fundusz statutowy. 

B. Zobowiązania

Zobowiązania – wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty 
Zobowiązania wobec budżetu państwa – nie wystapiły 
Zobowiązania długoterminowe – nie wystapiły
Zobowiazania warunkowe – nie wystapiły



Dane uzupełniajace o aktywach i pasywach

Rzeczowe aktywa trwałe – Środki trwałe – nie wystąpiły
Umorzenie Środków trwałych – nie wystąpiły
Wartości niematerialne i prawne – nie wystapiły
Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych – nie wystapiły

Podział należności według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym 
umową okresie spłaty 

– nie wystąpiły

Podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym 
umową okresie spłaty 

Struktura przychodów

Informacje o strukturze przychodów – żródła przychodów

Zobowiazania z tytułu

Okres wymagalności Razem

Do 1 roku Powyżej 1 roku

Stan na 

1. kredytów i pozyczek

2.dostaw i usług

3.podatków 0,00 84,00 0,00 84,00

4. ubezpieczeń społecznych

5.wynagrodzeń

6.zobowiazań wekslowych

7. innych zobowiazań

Razem 0,00 84,00 0,00 0,00 0,00 84,00

początek roku 
obrotowego

koniec roku 
obrotowego

początek roku 
obrotowego

koniec roku 
obrotowego

początek roku 
obrotowego

koniec roku 
obrotowego

Razem przychody
A. Przychody z działaności statutowej
Darowizny
Ofiarność publiczna 0,00
Składki obowiązkowe 0,00
Przychody z poż.publ. 1% 0,00
Przeznaczenie na 2014 0,00
Turnusy Integracyjne 0,00
Warsztaty szkoleniowe

84 450,00
84 450,00
80 850,00

3 600,00



Na działności statutowej odpłatnej  strata : - 3,64
Na działalności satatutowej nieodpłatnej zysk : 2.117,88

Informacje o strukturze kosztów

Razem przychody : 84.450,00
Rzem koszty : 86.032,16
Strata : - 1.582,16 

Koszty finansowe i operacyjne – nie wystąpiły
Przychody finansowe i operacyjne  :

– przychody finansowe ( odsetki bankowe ) : 1,25
– przychody operacyjne : 0,00

Wszystkie zdarzenia roku zostały ujęte w księgach.
Po dniu bilansowym nie wystąpiły znaczące zdarzenia, które nie zostały uwzględnione w 
sprawozdaniu finansowym roku obrotowyn 2014 .

Fundacja w 2014 roku nie zatrudniało osób na umowę o pracę .
Na umowę o działo pracowało 10 osób.

Zmiany funduszu statutowego : 
Bilans otwarcia : 2.385,80
Zmniejszenia : - 1.580,91
Bilans zamknięcia : 804,89

KOSZTY OGÓŁEM 
Koszty wg rodzaju
Zużycie materiałów i energii
Materiały biurowe
Pozostałe materiały 261,35
Usługi obce
Usługi pocztowe 83,90
Usługi bankowe 167,70
Usługi informatyczne 123,00
Usługi księgowe 800,00
Usługi obce pozostałe
Wynagrodzenia z tytułu umów

W tym
Koszty realizacji zadań satutowch
Koszty administracji

86 032,16

4 658,18
4 396,83

42 910,02

41 735,42
38 463,96

82 335,76
3 696,40



Miejsce i data sporządzenia informacji dodatkowej - Wrocław

Informację dodatkową sporządził: - ...............................................

Podpisy  i  pieczątki  identyfikujące  poszczególnych  członków  organu  zarządzającego 
Fundacji. 


