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INFORMACJA DODATKOWA ZA 2010 ROK
WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Instytut Globalnej Odpowiedzialności jest fundacją utworzoną w oparciu o przepisy ustawy z dnia 6
kwietnia 1984 roku (tekst jednolity Dz.U. z 1991 r. Nr 19, poz.82 z późniejszymi zmianami) ,
ustanowioną w dniu 11 czerwca 2007 roku przez Pana Marcina Wojtalika i Pana Marka
Marczyńskiego - aktem notarialnym w Kancelarii Notarialnej (Warszawa, ul. Lwowska nr 2 lok.4),
Repertorium A nr 3546/2007.
Siedzibą fundacji jest miasto Warszawa.
Organem nadzorującym Fundację Instytut Globalnej Odpowiedzialności jest Minister Kultury i
Dziedzictwa Narodowego.
Fundacja Instytut Globalnej Odpowiedzialności działa na podstawie Statutu Fundacji ustalonego
przez jej fundatorów.
Fundacja Instytut Globalnej Odpowiedzialności realizuje swe cele poprzez:

•Działalność

kulturalną: organizowanie koncertów, wystaw, festiwali, konferencji, spotkań,
wydawanie publikacji i produkcję artystyczną.
•Działalność

edukacyjną:

a/ upowszechnianie wiedzy na temat globalnego rozwoju, praw człowieka, pomocy
humanitarnej i rozwojowej oraz demokracji poprzez realizację szkoleń, warsztatów,
odczytów i wykładów.
b/ edukację rozwojową,
c/ wymianę doświadczeń między społeczeństwami i organizacjami polskimi i innych krajów,
d/ podejmowanie działań przeciwko łamaniu praw człowieka i zasad demokracji w
wybranych częściach świata.

•Działalność

naukowo – badawczą:

a/ prowadzenie samodzielnych badań i analiz na temat globalnego rozwoju, praw
człowieka, pomocy humanitarnej i rozwojowej oraz demokracji.
b/ prowadzenie współpracy naukowo-badawczej z instytucjami naukowymi, organizacjami
pozarządowymi oraz innymi podmiotami.
•Działalność

pomocową: udzielanie dotacji, stypendiów i innych form pomocy dla osób i instytucji
polskich i zagranicznych.
Fundacja Instytut Globalnej Odpowiedzialności zarejestrowana jest w XIII Wydziale Sądu
Gospodarczego w Warszawie, ul. Barska 28/30 pod numerem KRS 0000286904 , posiada nadany
przez Główny Urząd Statystyczny nr REGON: 141269253 oraz numer identyfikacji podatkowej
NIP: 521 – 34 – 75 – 876
Okresem sprawozdawczym jest dla Fundacji Instytut Globalnej Odpowiedzialności rok
kalendarzowy.
Wobec nieosiągnięcia dwóch z trzech wielkości, o których mowa w art 50 ust.2 ustawy z dnia 29
września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2009 r. Nr 152 poz.1223) sprawozdanie

sporządzono w wersji uproszczonej wykazując w nim dane dotyczące pozycji oznaczonych
literami i cyframi rzymskimi oraz przy założeniu kontynuowania działalności.
Fundacja przyjęła do stosowania następujące zasady rachunkowości:
1. rzeczowe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się wg wartości
początkowej, którą jest cena nabycia. Od wartości początkowej dokonuje się miesięcznych
odpisów amortyzacyjnych metodą liniową wg aktualnego planu amortyzacji zgodnie z
przepisami podatkowymi
2. przedmioty o okresie używania dłuższym niż rok lecz o wartości jednostkowej nie
przekraczającej 3.500,- zł odpisuje się w koszty pod datą zakupu i przekazania do używania
jako zużycie materiałów
3. inwestycje długoterminowe wg cen nabycia
4. rzeczowe składniki aktywów obrotowych wg cen nabycia
5. należności w kwocie wymaganej zapłaty
6. zobowiązania w kwocie wymagającej zapłaty
7. rezerwy w uzasadnionej wiarygodnie oszacowanej wartości
8. fundusz własny w wartości nominalnej
Wynik finansowy Instytutu Globalnej Odpowiedzialności ustalany jest zgodnie z art. 42 ustawy o
rachunkowości.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA
Część 1
1.
Zmiany wartości środków trwałych – nie posiada.
Zmiany wartości inwestycji długoterminowych – nie posiada.
2.
Wartość gruntów w wieczystym użytkowaniu - nie dotyczy.
3.
Wartość nieamortyzowanych przez jednostkę środków trwałych używanych na podstawie umów
najmu, dzierżawy i innych umów, w tym umów leasingu - nie dotyczy.
4.
Zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu prawa
własności budynków i budowli – nie dotyczy.
5.
Dane o strukturze własności kapitału podstawowego oraz liczbie i wartości nominalnej
subskrybowanych akcji, w tym uprzywilejowanych – nie dotyczy.
6.
Stan na początek roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy kapitałów
(funduszy) zapasowych i rezerwowych - nie dotyczy.
7.
Proponuje się , aby zysk bilansowy roku obrotowego 2010 przeznaczyć na działalność statutową.
8.
Nie tworzono rezerw .
9.
Nie tworzono odpisów aktualizujących wartość należności.
10.
Wykaz zobowiązań instytucji do 1 roku:
z tytułu dostaw towarów i usług

1.046,81 zł.

z tytułu rozliczeń ze współpracownikami

1.156,72 zł.

Wykaz zobowiązań instytucji w okresie spłaty:
od 1 roku do 3 lat

nie dotyczy

od 3 lat do 5 lat

nie dotyczy

powyżej 5 lat

nie dotyczy

11.
Za rok obrachunkowy 2010 Instytut Globalnej Odpowiedzialności nie posiada biernych i czynnych
rozliczeń międzyokresowych kosztów.
12.
Zobowiązania zabezpieczone na majątku - nie dotyczy
13.
Zobowiązania warunkowe - nie dotyczy
Część 2
1.
Struktura rzeczowa przychodów:
–przychody

z odpłatnej działalności

611,65 zł.

–refundacje

889,49 zł.

–darowizny

492,29 zł.

2.
Odpisy aktualizujące środki trwałe – nie dotyczy
3.
Odpisy aktualizujące wartość zapasów – nie dotyczy
4.
Przychody, koszty i wyniki działalności zaniechanej w roku obrotowym - nie dotyczy
5.
Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od
wyniku finansowego brutto:
Przychody wg ksiąg będące podstawą opodatkowania

188.934,47

Koszty uzyskania przychodu (wg ksiąg rachunkowych)

102.558,82

Koszty nieuzyskania przychodu:

102.558,82

–koszty

102.558,82

sfinansowane z dotacji

