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INFORMACJA DODATKOWA  

Do sprawozdania finansowego  
Polskia Fundacja Medytacji Vipassana  

za okres od 01.01.2013 do 31.12.2013  

 
Polskia Fundacja Medytacji Vipassana powstała w 2010 roku. Do rejestru Stowarzyszeń i 
innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji i Publicznych Zakładów Opieki 

Zdrowotnej zostało wpisane w Krajowym Rejestrze Sądowym WA.XIII pod numerem KRS 
0000370893 dnia 23.11.2010r. 

 
Księgi rachunkowe Fundacja prowadzi we własnym zakresie na podstawie umowy o 
wolontariat przez Annę Świecką.  

 
Przyjęty został rok obrotowy pokrywający się z rokiem kalendarzowym.  
 

Ewidencję księgową prowadzi się metodą komputerową za pomocą programu LeftHand 
(Windows).  
 

Celem Fundacji jest szerzenie idei rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, równego statusu 
kobiet i mężczyzn oraz pokojowego rozwoju społeczeństw poprzez rozwój jednostki. Cele 
Fundacja realizuje poprzez organizowanie kursów medytacji Vipassana. 

 
 

I. Opis stosowanych zasad rachunkowości. 

 
Ustalono zasady rachunkowości na rok 2013 w oparciu o Ustawę o rachunkowości z dnia  
29 września 1994 r. z późn. zmianami.  

 

Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych  

Materiały wycenione są w wartości brutto. Materiały zaliczane są w koszty w momencie wydania 
do zużycia. Na dzień nabycia materiały są wyceniane według ceny nabycia. 

 

Środki trwałe   

Wartość początkowa środków trwałych ujmowana jest w wysokości ceny nabycia lub kosztów 
poniesionych na ich wytworzenie, rozbudowę lub modernizację. Wartość początkowa zawiera 
nie podlegający odliczeniu podatek VAT.  

Należności i zobowiązania  

Należności i zobowiązania w walucie polskiej wykazywane są według wartości podlegającej 

zapłacie.  
 

Środki pieniężne  

Krajowe środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości 
nominalnej.  

 

Fundusz własny  

W tej pozycji bilansu wykazywana jest wielkość funduszu statutowego powiększona lub 
pomniejszona o wynik finansowy. Fundusz statutowy jest to fundusz podstawowy jednostki, 

tworzony na podstawie przepisów prawa i statutu jednostki, przeznaczony na finansowanie jej 
działalności statutowej.  
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Roczne sprawozdanie sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności przez organizację. 
 

II. Uzupełniające dane o aktywach i pasywach.  
 
1. Zmiany w ciągu roku obrotowego wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i 

prawnych oraz inwestycji długoterminowych (wg grup rodzajowych).  
Posiadane grunty zostały przekazane jako darowizna prze Polskie Stowarzyszenie Medytacji 
Vipassana aktem notarialnym przenoszącym własność gruntów w listopadzie 2012 roku. 

Wartość gruntu na 31.12.2013 wynosi: 162 193,44 zł 

 
2. Wartości gruntów użytkowanych wieczyście.  

Fundacja nie posiada gruntów użytkowanych wieczyście.  
 
3. Wartość nie amortyzowanych (nie umarzanych) środków trwałych, używanych na podstawie 

umów najmu, dzierżawy i innych umów.  
Fundacja nie posiada środków trwałych.  
 

4. Wartość zobowiązań wobec budżetu państwa lub gminy z tytułu uzyskania prawa własności 
budynków i budowli.  
Nie występują.  

 
5. Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego.  
 

Fundusz statutowy na dzień 31/12/2013 r. wynosił 1.000,00 zł 
 
6. Propozycje co do sposobu zagospodarowania zysku za rok obrotowy.  

Nadwyżka przychodów nad kosztami zwiększy fundusz statutowy Fundacji.  
 
7. Dane o stanie rezerw:  
Nie występują.  

 
8. Odpisy aktualizujące wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, 
zwiększeń, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanu na koniec roku obrotowego.  

Nie wystąpiły.  
 
 9. Podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, 

przewidywanym umową, okresie spłaty.  
Wszystkie zobowiązania są w okresie spłaty do 1 roku.  
 

10. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych.  
Nie występują.  
 

11. Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki.  
Fundacja nie posiada zabezpieczeń na majątku.  
 

12. Zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, 
także wekslowe.  
Nie występują.  

 
 
IV. Objaśnienie niektórych szczególnych zdarzeń.  

 
1. Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych  
w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego.  

Nie wystąpiły.  
 
2. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym,  
a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym.  



                                                             

                                        3 

Wszystkie zdarzenia występujące po dniu bilansowym, a znane do dnia sporządzenia bilansu 
zostały ujęte w sprawozdaniu finansowym.  

 
3. Dokonane w roku obrotowym zmiany zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny 
oraz zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego.  

Nie wystąpiły.  
 
4. Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok 

poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy.  
Nie dotyczy 
 

 
Nie omówiono innych zagadnień przewidzianych w Rozporządzeniu Min. Finansów  
z dnia 15 listopada 2001 w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek 

nie będących spółkami handlowymi, nie prowadzących działalności gospodarczej, bowiem nie 
wystąpiły one w roku obrotowym 2013. 
 

 
Warszawa, dnia 14 czerwca 2014 

 

Sporządzający: 
Anna Święcka 

 

Zatwierdzający: 
Zarząd 

 

Beata Harenda 

 

Jerzy Ambroszczyk 
 

Jakub Michałek 

 

Jacek Wiktor 
 

Dominika Jarkowska 
 
 

 

Zatwierdzający: 

Rada Fundacji 
 

Małgorzata Myć 

 
Irmgard Lehmann 

 

Edith Nothnagel 
 
 

Klaus Nothnagel 
 


