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DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO BILANSU 

na dzień  31.12.2018 roku 
 

 
 

1. Informacje o środkach trwałych i wartościach niematerialnych i prawnych 
Stan wartości niematerialnych i prawnych prezentuje się następująco: 
 
 prawa autorskie do wyprodukowanego spotu promocyjnego: 
 
wartość początkowa     -  26 037,50 PLN 
przyjęta metoda amortyzacji -   24  miesiące 
wartość umorzenia      -  26 037,50 PLN 
wartość netto na koniec roku sprawozdawczego  -           0,00 PLN 

 
 prawa autorskie do wyprodukowanego spotu promocyjnego: 

wartość początkowa    - 26 599,02 PLN 
przyjęta metoda amortyzacji -   24  miesiące 
wartość umorzenia     - 26 599,02 PLN 
wartość netto na koniec roku sprawozdawczego  -          0,00 PLN 
 

 prawa autorskie do wyprodukowanego spotu promocyjnego: 
wartość początkowa    - 33 825,00 PLN 
przyjęta metoda amortyzacji - 24 miesiące 
wartość umorzenia     - 33 825,00 PLN 
wartość netto na koniec roku sprawozdawczego  -          0,00 PLN 
 

2. Informacja o funduszach 
Fundacja posiada fundusz założycielski w wysokości 10 000,00 PLN 
 

 
3.  Należności i  zobowiązania 

Na należności krótkoterminowe: 40 701,37PLN 

 należności od operatorów sieci   
  

 38  531,00 PLN 
 

  należności od kontrahentów    
  

  2 170,37 PLN 

 
Zobowiązania krótkoterminowe  82 514,71 PLN 

zobowiązania względem kontrahentów 
   

 11 049,95 PLN 

zobowiązania wobec US i ZUS      7 152,82 PLN 

zobowiązania wobec pracowników  
  

     173,00 PLN 

    kredyty bankowy BZWBK    
     

    33 960,00 PLN    

   pożyczka TV Puls    
  

    30 178,94 PLN 
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Zobowiązania długoterminowe    79 630,00 PLN 

   kredyty bankowy BZWBK    
     

    59 630,00 PLN    

   pożyczka TV Puls    
  

    20 000 ,00PLN 
  

 
    
 
Kredyt w kwocie 170 000,00PLN na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej, z 
terminem spłaty do dnia 20.09.2021, oprocentowaniem według zmiennej stawki WIBOR dla 
trzymiesięcznych depozytów międzybankowych w PLN 4,9%  został zaciągnięty 20.09.2016. 
Zabezpieczeniem kredytu są wpłaty na rachunek bieżący i inne rachunki prowadzone w Banku. 
 
29 marca 2017 jednostka zawarła umowę pożyczki ma kwotę 100 000PLN oprocentowaną w 
wysokości WIBOR1M z dnia otrzymania pożyczki powiększony o marże 2,50%. 
 
 
4. Inwestycje krótkoterminowe 

 
 

Środki pieniężne na rachunku bankowym  12 109,61 PLN 
Rachunek bieżący  11 959,61PLN  
Rachunek  bieżący wpłaty 1 %      140,00 PLN 
Kasa        10,00 PLN 

 
 
 

5. Przychody przyszłych okresów 
W przychodach przyszłych okresów wykazane są przychody w wysokości 38 531,00 PLN 
udokumentowany na podstawie not obciążeniowych, które nie zostały uregulowane na rzecz 
jednostki.    

 
Jednostka prowadziła w roku sprawozdawczym działalność statutową, ustawowo zwolnioną z 
podatku dochodowego od osób prawnych oraz działalność gospodarczą. 
Z tytułu działalności gospodarczej jednostka nie uzyskała przychodów, ani nie ponosiła  
kosztów. Osiągnięta przez jednostkę strata w wysokości 1 129,47PLN będzie pokrywana w 
kolejnych latach. 
 
10.  Informację końcowe 
Jednostka ma zamiar kontynuować działalność w kolejnym, 2019 roku.  
Nieznane są powody niemożności i kontynuowania działań w latach kolejnych. 
 
 
 
 


