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INFORMACJA DODATKOWA 
do  sprawozdania finansowego  

za 2005 rok. 
 
 
 
1. Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01 stycznia 2005 do 31 grudnia 

2005 roku.  
2. Itaka – Centrum Poszukiwa� Ludzi Zaginionych zarejestrowana jest w 

Krajowym Rejestrze S�dowym Stowarzysze� i innych Organizacji Społecznych 
i Zawodowych, Fundacji i Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej pod 
numerem 0000126459, jest zarejestrowana jako organizacja po�ytku 
publicznego prowadz�ca działalno�� nieodpłatn�, a od 2005 roku prowadzi 
równi� działalno�� statutow� odpłatn�. 
Itaka posiada numer identyfikacyjny Regon nr 014940850, rodzaj jej 
przewa�aj�cej działalno�ci to działalno�� pozostałych organizacji 
członkowskich, gdzie indziej nie sklasyfikowana. 

 
3. 

 
Ksi�gi rachunkowe prowadzone s� przy pomocy komputerów, system 
informatyczny oparty jest na programie Fiks-Macrosoft, z wyj�tkiem analityk dla 
�rodków trwałych prowadzonych r�cznie. 
 

4. Porównywalno�� danych sprawozdania finansowego za rok ubiegły z danymi 
sprawozdania za 2004 rok została zachowana. 
 

5. W sprawozdaniu finansowym za bie��cy rok obrotowy nie s� uj�te �adne 
zdarzenia z lat ubiegłych. 
 

6. Po dniu sporz�dzenia bilansu nie nast�piły �adne zmiany  maj�ce wpływ na 
wynik 2005 roku. 
 

7. Aktywa i pasywa uj�te w sprawozdaniu zostały wycenione: 
Nale�no�ci po cenach wymagalnych, a zobowi�zania po cenach 
wymagaj�cych. Koszty poniesione w roku obrotowym zostały przyj�te po 
rzeczywi�cie poniesionych cenach na ich zakup. 
  

8. �rodki trwałe oraz warto�ci niematerialne i prawne wycenione s� według cen 
nabycia. Przedmioty o czasie u�ytkowania dłu�szym ni� rok o warto�ci nie 
przekraczaj�cej 3.500,00 zł ujmowane s� w ewidencji �rodków trwałych, ale 
amortyzowane jednorazowo po ich wydaniu do u�ytkowania. 
�rodki trwałe oraz warto�ci niematerialne i prawne powy�ej warto�ci 3.500,00 zł 
amortyzuje si� stosuj�c metod� i stawki przewidziane ustaw�  z dnia 
15.02.1999r o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. Ustaw z 2000r nr 
54 poz. 654 ze zmianami). 
Amortyzacja jest dokonywana metod� liniow�. 
 

9. Przychodami fundacji dla realizacji zada� statutowych s� w szczególno�ci: 
 Dotacje celowe 
 Darowizny 
 Dotacje od osób prawnych i fizycznych zarówno krajowych i zagranicznych 
 Dochody ze zbiórek i imprez publicznych 
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10. Zadania, które były realizowane w roku sprawozdawczym to tematy:  
 “Nie uciekaj” 
 „Poszukiwanie zaginionych” 
 „Całodobowa linia wsparcia” 
 „Antydepresyjny Telefon Zaufania” 

 
  
11. �rodki trwałe wynosz� na dzie� 31.12.2005 93.093,34 zł 
 i wynikaj�  z nast�puj�cych wylicze� 

 stan �rodków trwałych na 01.01.2005 
 

100.820,74 zł 
  zwi�kszenie zakup nowych �rodków trwałych 

 zmniejszenie o przekazanie w darowi�nie zb�dnego 
samochodu ci��arowego 
 

+27.872,60 zł 
 

-35.600,00 zł 

 Stan na 31.12.2005. 93.093,34 zł 
   
12. Umorzenie �rodków trwałych na dzie� 31.12.2003. wynosi 

kwot�: 
 

81.355,91 zł 
 i wynika z nast�puj�cych wylicze�:   
  stan umorze� �rodków trwałych na 01.01.2005. 68.286,54 zł 
  zwi�kszenie z tytułu:  

- umorzenia rocznego 
 

 +  3.756,77 zł 
 - jednorazowego umorzenia +23.552,60 zł 
  zmniejszenie wyksi�g. umorzenia likwid. �rodka -14.240,00 zł 
 Stan umorze� na 31.12.2005 81.335,91 zł 
   
13. Warto�� netto �rodków trwałych  
  stan na pocz�tek roku 32.534,20 zł 
  stan na koniec roku 

 
11.737,43 zł 

14. Warto�ci niematerialne i prawne – wzrosły w 2005 roku o zakupione 
oprogramowanie w kwocie 800,00 zł, wynosz� na dzie� 31.12.2005 r kwot� 
17.557,98 i s� całkowicie umorzone. 
 

15. Nale�no�ci krótkoterminowe – w kwocie 2.147,30 zł dotycz�: 
 1.136,97 zł – rozliczenia z dostawc� za dostarczone materiały –        

                      zaliczono 6 stycznia 2006 roku. 
      15,68 zł – omyłkowo nadpłacony podatek PIT-4 za m-c IX 2005 
    994,65 zł – kaucja za lokal biurowy. 

 
16. Zobowi�zania krótkoterminowe w kwocie 19.841,30 zł stanowi�: 

 zobowi�zania wobec dostawców w wysoko�ci 3.746,94 zł pochodz�ce z 
ostatnich miesi�cy 2005 roku – zapłacone w 100 % do 01.01.2006r 

 zobowi�zania wobec Urz�du Skarbowego i ZUS w kwocie 16.094,36 zł 
przekazane w styczniu 2006r 
    

17. Fundusz Statutowy w wysoko�ci 4.000,00 zł został utworzony w 1999r z wpłat 
pi�ciu fundatorów. 
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18. Rozliczenia mi�dzyokresowe wykazane w kwocie 6.307,19 zł stanowi� 
równowarto�� otrzymanych od darczy�ców dotacji na zakup �rodków trwałych 
(Fundusz). Jest ona rozliczana proporcjonalnie do naliczonej amortyzacji 
oddanych do u�ytku srodków. 
 

19. Fundusze specjalne – kwota 895,24 zł stanowi stan funduszu na 31.12.2005 
rok konta Zakładowego Funduszu Socjalnego. 
 

20. ���������	�
������������	�	������������������ ����������������� �� ������� ����������� ������

��������� ��� ������	��� ���������� !� ��" ����# ��� ��$ � 	������" � ����	�" %� ������# �

�������	������������������
 

21. Wynik finansowy na koniec roku w kwocie 226.395,43 zł zgodnie z par. 2 ust. 4 
Rozporz�dzenia Ministra Finansów z dn. 15.11.2001r� 	� ����	��� �����& ���	����

������ �������	� ��� ���� ����������� ���������� ���� ' $ �# ����� ������" �� ������	�" �� ����

���	���# ����� ��������� ��� & ������������ () ��* ���� �� �+ + , �� ��� , - . � ���� , / - 0 1� ��� ���	���������

������& ������	���������	�$ ���������������������	��+ + 2 ������
W wykazanej kwocie mieszcz� si� �rodki otrzymane od Funduszu Daphne na  
realizacj� przez dwa lata zadania “Całodobowa linia wsparcia”. 

 
 
Podpisano: Jadwiga Milewska – główna ksi�gowa 
  Krystyna Napiórkowska – prezes Zarz�du 
  El�bieta Siwicka – sekretarz Zarz�du  
 
Warszawa, 24 marca 2006 r.  
 
 


