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Uchwała Zarządu
z dnia 30 marca 2015 r.
Zarząd Fundacji „MY BAOBAB” przedstawia sprawozdanie finansowe
za okres 01-01-2014 do 31-12-2014 r. , na które składa się:
1.

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego - informacja dodatkowa cz. I

2.

Bilans (załącznik 1)

3.

Rachunek zysków i strat (załącznik 2)

4.

Dodatkowe informacje i objaśnienia - informacja dodatkowa cz. II

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało zgodnie z przedstawionymi zasadami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o
rachunkowości z późniejszymi zmianami oraz rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkowa i finansowa oraz wynik
finansowy.
Podpisy członków Zarządu:
Imię, Nazwisko

Stanowisko

Podpis

Małgorzata Klein

Prezes Zarządu

______________________

Anna Piekutowska

Wiceprezes Zarządu

______________________

Adam Dziadak

Sekretarz

______________________

II. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO - INFORMACJA DODATKOWA CZ. I

Dane identyfikacyjne:

Nazwa : FUNDACJA „MY BAOBAB”

Siedziba : ul. Braci Załuskich 3 m. 68 01-773 Warszawa Polska

Organ prowadzący rejestr [KRS] SĄD REJONOWY dla M.ST.WARSZAWY
w XIII WYDZIALE GOSPODARCZYM KRS

Nazwa i numer rejestru [NR]0000278982

NIP: 5213451396

REGON: 141007300

Czas trwania działalności jednostki - nieograniczony

Okres objęty sprawozdaniem [01-01-2014 – 31-12-2014 r.]

Cel działania:
Cele Fundacji obejmują zadania w zakresie:
1. Działalności charytatywnej na rzecz społeczności państw afrykańskich;
2. Działalności na rzecz mniejszości narodowych zamieszkałych w Polsce, a pochodzących
z państw afrykańskich;
3. Ochrony i promocji zdrowia wśród społeczeństw państw Afryki;
4. Nauki, edukacji, oświaty i wychowania młodzieży polskiej i państw Afryki;
5. Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji afrykańskiej;
6. Upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich,
a także działań wspomagających rozwój demokracji w krajach afrykańskich i Europy;
7. Pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą;
8. Promocji i organizacji wolontariatu.
Fundacja realizuje swoje cele poprzez podejmowanie następujących działań:
a. Działalność charytatywną polegającą na gromadzeniu funduszy na finansowanie edukacji dzieci
i młodzieży państw afrykańskich (PKD 88.99.Z);
b. Udzielanie wsparcia finansowego w ramach pomocy społecznej polegającej na częściowej
refundacji kosztów pobytu dla uczniów szkół ponadpodstawowych i studentów szkół wyższych
państw afrykańskich (PKD 88.99.Z);
c. Pomocy ofiarom klęsk żywiołowych i katastrof mających miejsce na terenie Afryki (PKD 88.99.Z);
d. Niesieniu pomocy uchodźcom i imigrantom z państw afrykańskich (PKD 88.99.Z)
e. Organizowanie działalności placówek kształcenia praktycznego, ustawicznego oraz ośrodków
dokształcania i doskonalenia zawodowego dla ubogiej młodzieży afrykańskiej (PKD 85.59.B);
f. Szerzenie wiedzy o narodach, kulturze i tradycji państw afrykańskich wśród społeczeństwa polskiego
(PKD 85.59.B);
g. Organizowanie programów wymiany studenckiej polsko-afrykańskiej (85.60.Z);
h. Ochronę i poprawę sytuacji grup etnicznych i mniejszościowych pochodzących z Afryki (94.99.Z);
i. Wspieranie inicjatyw społecznych mających za zadanie pomoc mniejszościom narodowych
zamieszkałych w Polsce, a pochodzących z państw Afrykańskich (94.99.Z);
j. Kierowanie programami związanymi z ochroną środowiska (PKD 84.12.Z);
k. Propagowanie profilaktyki i promocja zdrowia wśród społeczności państw Afryki (PKD 86.90.E);
l. Prowadzenie działalności informacyjnej w zakresie turystyki na kontynencie afrykańskim (PKD
79.90.B);
m. Organizowanie wystaw indywidualnych i zbiorowych artystów afrykańskich (PKD 90.04.Z);
n. Pomoc przy tłumaczeniach w szczególności materiałów promocyjnych oraz przy tłumaczeniach
ustnych (PKD 74.30.Z);
o. Organizowanie innych imprez kulturalnych, urządzanie konkursów tematycznych (PKD 90.01.Z,
PKD 90.02.Z, PKD 90.03.Z, PKD 90.04.Z).

W ramach prowadzonej przez Fundację działalności pożytku publicznego następująca działalność
będzie prowadzona jako odpłatna działalność pożytku publicznego:
a. Organizowanie innych imprez kulturalnych, urządzanie konkursów tematycznych (PKD 90.01.Z,
PKD 90.02.Z, PKD 90.03.Z, PKD 90.04.Z).
b. Pomoc przy tłumaczeniach w szczególności materiałów promocyjnych oraz przy tłumaczeniach
ustnych (PKD 74.30.Z).
c. Sprzedaż przedmiotów darowizny na cele prowadzenia działalności pożytku publicznego.
Pozostała działalność Fundacji wymieniona w §7 będzie prowadzona jako nieodpłatna działalność
pożytku publicznego.
Dla osiągnięcia celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych oraz fizycznych,
których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.
Wskazania
1.
Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności statutowej przez
Fundację "MY BAOBAB” w dającej się przewidzieć przyszłości.
2.

Nie istnieją również okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności.

3.
W skład jednostki nie wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania
finansowe.
4.
Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą, z której dochód przeznaczony jest na realizację celów
statutowych. W roku 2014 działalności gospodarczej – nie prowadziło.

STOSOWANE METODY I ZASADY RACHUNKOWOŚCI
Zasada kontynuacji - Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 29 września 1994
roku o rachunkowości obowiązującymi jednostki kontynuujące działalność, z uwzględnieniem zasad szczególnych
określonych w § 2-4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie szczególnych zasad
rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzących działalności gospodarczej .
Fundacja sporządza rachunek wyników.
Zasadami memoriału - Zgodnie z zasadą memoriału jednostka ujmuje w księgach rachunkowych
osiągnięte przychody i koszty, związane z tymi przychodami niezależnie od terminu ich zapłaty.
Zasada współmierności przychodów i kosztów - Zgodnie z zasadą współmierności przychodów
i kosztów oraz ostrożnej wyceny wyniku finansowego- Fundacja za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte i
przypadające na jego rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty.
Ostrożnej wyceny - Zgodnie z zasadą ostrożnej wyceny poszczególne składniki aktywów i pasywów wycenia się po kosztach
rzeczywiście poniesionych na ich nabycie lub wytworzenie, uwzględnia się w wyniku finansowym bez względu na wysokość
zmniejszenia wartości użytkowej lub handlowej aktywów.
Wycena aktywów i pasywów - Aktywa i pasywa wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy w następujący sposób:
Wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia. Wartości niematerialne i
prawne amortyzowane są metodą liniową w okresie przewidywanej ekonomicznej użyteczności, według następującej
zasady-wartości niematerialne i prawe o jednostkowej wartości nie przekraczającej 3500 zł w dniu przyjęcia do użytkowania
- jednorazowe spisanie w koszty amortyzacji.
Środki trwałe są wycenianie w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia. Środki trwałe jednorazowo odpisywane w ciężar
kosztów są to składniki majątku o przewidywanym okresie użytkowania przekraczającym jednego roku oraz wartości
początkowej nie przekraczającej 3500 zł. Środki trwałe umarzane są według metody: liniowej lub degresywnej począwszy od
miesiąca następnego po miesiącu przyjęcia do eksploatacji w okresie odpowiadającym szacowanemu okresowi ich
ekonomicznej użyteczności. Należności i udzielone pożyczki wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem
ostrożności. Rzeczowe składniki aktywów obrotowych wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie
wyższych od ich cen sprzedaży netto na dzień bilansowy.
Należności wycenia się w kwotach wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny. Należności wyrażone w
walutach obcych wycenia się na dzień bilansowy po kursie kupna stosowanym w tym dniu przez bank, z którego usług
korzysta jednostka, nie wyższym jednak od kursu średniego ustalonego dla danej waluty przez NBP na ten dzień. Różnice

kursowe od należności wyrażonych w walutach obcych powstałe na dzień wyceny i przy zapłacie zalicza się odpowiednio:
ujemne do kosztów finansowych i dodatnie do przychodów finansowych. Środki pieniężne wykazuje się w wartości
nominalnej. Wyrażone w walutach obcych wycenia się na dzień bilansowy po kursie kupna stosowanym w tym dniu przez
bank, z którego usług korzysta jednostka, nie wyższym jednak od kursu średniego ustalonego dla danej waluty przez NBP na
ten dzień. Rozliczenia międzyokresowe kosztów czynne dokonywane są, jeżeli koszty poniesione dotyczą przyszłych
okresów sprawozdawczych. W tej pozycji ujmowana jest nadwyżka przychodów zarachowanych nad zafakturowanymi.
Kapitały (fundusze) własne ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej według ich
rodzajów i zasad określonych przepisami prawa, statutu Fundacji. Zobowiązania wycenia się na dzień bilansowy w kwocie
wymagającej zapłaty. Jeżeli termin wymagalności przekracza jeden rok od daty bilansowej, salda tych zobowiązań, z
wyjątkiem zobowiązań z tyt. dostaw i usług, wykazuje się jako długoterminowe. Pozostałe części sald wykazywane są jako
krótkoterminowe. Zobowiązania wyrażone w walutach obcych wycenia się na dzień bilansowy po kursie sprzedaży
stosowanym w tym dniu przez bank, z którego usług korzysta jednostka, nie niższym jednak od kursu średniego ustalonego
dla danej waluty przez NBP na ten dzień. Różnice kursowe dotyczące zobowiązań wyrażonych w walutach obcych powstałe
na dzień wyceny i przy uregulowaniu zalicza się odpowiednio: ujemne do kosztów finansowych i dodatnie do przychodów
finansowych. Rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne dokonywane są w wysokości prawdopodobnych zobowiązań
przypadających na bieżący okres sprawozdawczy. Rozliczenia międzyokresowe przychodów dokonywane z zachowaniem
zasady ostrożności, obejmują w szczególności: równowartość otrzymanych lub należnych od kontrahentów środków z tytułu
świadczeń, których wykonanie nastąpi w następnych okresach sprawozdawczych, środki pieniężne otrzymane na
sfinansowanie nabycia lub wytworzenia środków trwałych, w tym także środków trwałych w budowie oraz prac
rozwojowych, jeżeli stosownie do innych ustaw nie zwiększają one kapitałów (funduszy) własnych. Zaliczone do rozliczeń
międzyokresowych przychodów kwoty zwiększają stopniowo pozostałe przychody operacyjne, równolegle do odpisów
amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środków trwałych lub kosztów prac rozwojowych sfinansowanych z tych źródeł.
Przychody - obejmują niewątpliwie należne lub uzyskane kwoty brutto ujmowane w okresach, których dotyczą. Koszty –
Fundacja prowadzi koszty w układzie rodzajowym oraz dokonuje ich kwalifikacji na koszty statutowe oraz administracyjne.
Za koszty statutowe uznaje się koszty związane z realizacją danego programu, którego cel zgodny jest z celami statutowymi
jednostki. Koszty administracyjne to pozostałe koszty – niezakwalifikowane do statutowych.
Wynik zwiększa odpowiednio koszty lub przychody następnego roku obrotowego.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA - INFORMACJA DODATKOWA CZ. II
DANE O STRUKTURZE WŁASNOŚCI KAPITAŁU PODSTAWOWEGO
1.

Kapitał podstawowy ogółem z tego :
a)
Fundusz statutowy Fundacji
b)
Wynik finansowy z roku bieżącego to nadwyżka przychodów
nad kosztami – różnica dodatnia

-

0,00 zł

- 5,969,09 zł

INFORMACJA O WYSOKOŚCI UZYSKANYCH PRZYCHODÓW
STRUKTURA RZECZOWA (RODZAJE DZIAŁALNOŚCI) I TERYTORIALNA (KRAJ, EKSPORT) PRZYCHODÓW
1.
2.

Rodzaje działalności – działalność statutowa
Struktura terytorialna przychodów: kraj.

PROCENTOWY STOSUNEK PRZYCHODU :
ŹRÓDŁA PRZYCHODÓW:

Składki członkowskie

Nadwyżka przychodów nad kosztami z roku 2013

WARTOŚĆ

STOSUNEK PROCENTOWY

0,00 zł

0,00%

4.692,65 zł

48,26%

Darowizna:

5.110,93 zł

51.74%

9.803,58 zł

100,00%

w tym:




- od osób fizycznych:

1.883,23 zł

z tyt.1% podatku:

3.227,70 zł
Razem

Przychody finansowe to odsetki uzyskane z konta bankowego

-

W roku 2014 Fundacja osiągnęła łączne przychody w wysokości

5,83 zł
9.809,41 zł

INFORMACJA O PONIESIONYCH KOSZTACH
Nazwa kosztów

kwota

Wydatki na świadczenia realizowane przez Fundację w ramach celów
statutowych – program stypendialny

2.034,83 zł

Zakup materiałów - program stypendialny

1.761,49 zł

Koszty administracyjne – utrzymania strony internetowej

44,00 zł

Łączne koszty działalności

3.840,32 zł

Wynik finansowy to nadwyżka przychodów nad kosztami w wysokości

5.969,09 zł

INFORMACJA O AKTYWACH I PASYWACH BILANSU.
Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz
inwestycji długoterminowych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z
tytułu: aktualizacji wartości nabycia, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego –
podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia.
(wg wartości
aktywów brutto)

Stan
BO
0,00
0,00
0,00

Zwiększenia
z tytułu
b
c
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

a
Środki trwałe
a) grunty
b) budynki, lokale
c) urządzenia tech i
maszyny
d) środki transp.
e) inne środki trw.
Wart.niem.i praw
Inwest. długoter.

Gdzie: a) nabycie b) zwiększenie wartości w wyniku aktualizacji
c) przemieszczenie wewnętrzne powodujące zwiększenie wartości
d) zmniejszenie wartości w wyniku aktualizacji
e) zbycie

Zmniejszenia
z tytułu
d
e
f
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Stan
BZ
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

f) przemieszczenie wewnętrzne powodujące zmniejszenie wartości
W roku 2014 Fundacja nie dokonała żadnych zakupów środków trwałych.
Majątek amortyzowany
nazwa
Środki trwałe
a) grunty
b) budynki, lokale i
obiekty inżynierii
lądowej i wodnej
c) urządzenia tech i
maszyny
d) środki transp.
e) inne środki trw.
Wartości niem i pr

Amortyzacja - umorzenia środków

BO

Zwiększe

nia

1

2

trwałych

BZ

Zmniej

szenia

3

4

aktywów
netto

BZ

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

Gdzie: 1) z tytułu amortyzacji
3) z tytułu zbycia lub likwidacji

2) z tytułu aktualizacji wyceny
4) z tytułu przemieszczenia wewnętrznego

INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE
– środki pieniężne
LP
TYTUŁEM
1
Rachunek bieżący środków pieniężnych w Banku Pocztowym
2
Rachunek pomocniczy w Banku Pocztowym
Ogółem na rachunkach bankowych

KWOTA
1.090,35
319,06
1.409,41

ROZRACHUNKI PUBLICZNO-PRAWNE – fundacja nie posiada żadnych zobowiązań podatkowych.
W należnościach widnieje – rozrachunki z zarządem w wysokości
W/w środki zostały przekazane na program stypendialny w miesiącu styczniu 2015 r.
POZOSTAŁE INFORMACJE:
1. W roku 2014 Fundacja nie udzieliło żadnych gwarancji, poręczeń i nie zaciągnęło innych
zobowiązań związanych z działalnością statutową.
2. Fundacja opiera swoje działania na pracy wolontariatu i nie zatrudnia żadnych pracowników.
3. Zarząd nie otrzymuje żadnych wynagrodzeń.
4. Informacja o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nie uwzględnionych w
sprawozdaniu finansowym: nie dotyczy.

Prezes Zarządu

............................
data

.................................
podpis

– 4.479,68 zł

1. Identyfikator podatkowy NIP podatnika

2. Nr dokumentu

3. Status

5213451396

CIT-8
ZEZNANIE O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU
(PONIESIONEJ STRATY) PRZEZ PODATNIKA PODATKU
DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH
za rok podatkowy
4. Od

Podstawa prawna:

5. Do (dzień - miesiąc - rok)

(dzień - miesiąc - rok)

01-01-2014
31-12-2014
Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2011 r. Nr 74, poz.397, z późn. zm.),
zwana dalej ''ustawą''.

Składający:

Podatnicy wymienieni w art.1 ustawy, w zakresie dochodów określonych w art.3 ust.1 (mający siedzibę na terytorium RP)
oraz w art.3 ust.2 (niemający siedziby na terytorium RP) ustawy, z wyjątkiem:
- podatników uzyskujących przychody wyłącznie z tytułów wymienionych w art.2 ust.1 ustawy,
- podatników zwolnionych od składania zeznania - art.27 ust.1 ustawy,
- podatników niemających siedziby na terytorium RP, uzyskujących przychody, o których mowa w art.21 i 22 ustawy,
wyłącznie od płatników wymienionych w art.26 ust.1 ustawy.

Termin składania:
Miejsce składania:

Do końca trzeciego miesiąca następnego roku (art.27 ust.1 ustawy).
Urząd skarbowy 1).

A. MIEJSCE I CEL SKŁADANIA ZEZNANIA
6. Urząd skarbowy, do którego adresowane jest zeznanie

Urząd Skarbowy Warszawa-Mokotów, ul. Kujawska 1, 00-793 Warszawa
7. Cel złożenia formularza

(zaznaczyć właściwy kwadrat):
1. złożenie zeznania

2)

2. korekta zeznania

B. DANE PODATNIKA
B.1. DANE IDENTYFIKACYJNE
8. Nazwa pełna

Fundacja "My Baobab"
9. REGON

141007300

B.2. ADRES SIEDZIBY
10. Kraj

11. Województwo

12. Powiat

Polska

mazowieckie

M.St.Warszawa

13. Gmina

14. Ulica

15. Nr domu

16. Nr lokalu

Mokotów

Bartycka

20

44

17. Miejscowość

18. Kod pocztowy

19. Poczta

Warszawa

00-716

Warszawa

B.3. DANE DODATKOWE
20. Podatnik korzysta ze zwolnienia lub utracił prawo do zwolnienia, o którym mowa w art.25 ust.11 - 16 ustawy, w roku
podatkowym wykazanym w poz.4 i 5
(zaznaczyć właściwy kwadrat):
1. tak
2. utracił prawo do zwolnienia w związku z art.25 ust.14 ustawy
21. Podatnik był obowiązany do sporządzenia dokumentacji, o której mowa w art.9a ust.1 ustawy
1. tak
2. nie

3. nie

(zaznaczyć właściwy kwadrat):

C. INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH
Należy podać liczbę dołączonych załączników.
22. CIT-ST

23. SSE-R

24. CIT-8/O

0

0

25. CIT-D

1

26. Sprawozdanie o realizacji uznanej metody ustalania ceny transakcyjnej

0
1) Ilekroć jest mowa o urzędzie skarbowym - oznacza to urząd skarbowy, którym kieruje właściwy dla podatnika naczelnik urzędu skarbowego.
2) Zgodnie z art.81 Ordynacji podatkowej podatnik może skorygować złożoną deklarację poprzez złożenie deklaracji korygującej wraz z dołączonym pisemnym
uzasadnieniem przyczyn korekty.
3) Należy podać rok kalendarzowy, w którym podatnik rozpoczął rok podatkowy objęty zwolnieniem, o którym mowa w art.25 ust.11 - 16 ustawy.

Pouczenie
*) Niniejsze zeznanie stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu
egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2005 r. Nr 229, poz.1954, ze zm.), na odsetki od wykazanych i nieuiszczonych w obowiązujących terminach
lub uiszczonych w niepełnej wysokości kwot z poz.59 - 81 i poz.83 - 90.
**) W przypadku niewpłacenia w obowiązujących terminach kwot z poz.95, 98, 99 i 100 lub wpłacenia ich w niepełnej wysokości niniejsze zeznanie stanowi
podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
(Dz.U. z 2005 r. Nr 229, poz.1954, ze zm.).

Objaśnienia
Rokiem podatkowym jest rok kalendarzowy lub w przypadku, o którym mowa w art.8 ust.1 ustawy, okres kolejnych dwunastu miesięcy, z uwzględnieniem
art.8 ust.2, 2a, 3 i 6 ustawy.
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D. USTALENIE DOCHODU / STRATY

zł,

gr

D.1. PRZYCHODY
Przychody ze źródeł przychodów położonych na terytorium RP

27.

9 809,41

Bez przychodów, o których mowa w art.2 ust.1, art.21 i 22 ustawy, z zastrzeżeniem art.7 ust.3 ustawy.
Przychody ze źródeł przychodów położonych poza terytorium RP
Przychody równorzędne do kategorii przychodów wymienionych w art.21 ust.1 ustawy oraz przychody z dywidend i inne
przychody z udziałów w zyskach osób prawnych niemających siedziby na terytorium RP.
Przychody ze źródeł przychodów położonych poza terytorium RP – inne niż wymienione w poz.28

28.

0,00
29.

0,00
Razem przychody

30.

9 809,41

Suma kwot z poz.27, 28 i 29.

D.2. KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODÓW
Koszty uzyskania przychodów wymienionych w poz.27

31.

Koszty uzyskania przychodów wymienionych w poz.28

32.

Koszty uzyskania przychodów wymienionych w poz.29

33.

3 840,32
0,00
0,00
Razem koszty uzyskania przychodów

34.

3 840,32

Suma kwot z poz.31, 32 i 33.

D.3. DOCHÓD / STRATA
Dochód (art.7 ust.2 ustawy)

35.

Od kwoty z poz.30 należy odjąć kwotę z poz.34. Jeżeli różnica jest liczbą ujemną, należy wpisać 0.
Strata (art.7 ust.2 ustawy)

36.

5 969,09

Od kwoty z poz.34 należy odjąć kwotę z poz.30. Jeżeli różnica jest liczbą ujemną, należy wpisać 0.
Strata w związku z postanowieniami art.7 ust.3-4a ustawy oraz strata ze źródeł przychodów wykazanych w poz.29, podlegająca 37.
za granicą odliczeniu od dochodu do opodatkowania

0,00
0,00

Dochód

Jeżeli w poz.36 wpisano 0, do kwoty z poz.35 należy dodać kwotę z poz.37. Jeżeli kwota z poz.36 jest większa
od 0, a kwota z poz.37 jest większa od kwoty z poz.36, od kwoty z poz.37 należy odjąć kwotę z poz.36.
W pozostałych przypadkach należy wpisać 0.

Strata
Jeżeli kwota z poz.36 jest większa od 0 i większa od kwoty z poz.37, od kwoty z poz.36 należy odjąć kwotę z poz.37.
W pozostałych przypadkach należy wpisać 0.

38.

5 969,09
39.

0,00

E. USTALENIE PODSTAWY OPODATKOWANIA / STRATY
E.1. DOCHODY (PRZYCHODY) WOLNE I ODLICZENIA

zł,

Razem dochody (przychody) wolne

40.

Należy wpisać kwotę z poz.20 załącznika CIT-8/O.
Razem odliczenia od dochodu
Należy wpisać kwotę z poz.49 załącznika CIT-8/O.
Odliczana kwota nie może przekroczyć kwoty dochodu z poz.38 pomniejszonej o kwotę z poz.40.

41.

Odliczenia z tytułu wydatków inwestycyjnych
Należy wpisać kwotę z poz.52 załącznika CIT-8/O.
Odliczana kwota nie może przekroczyć kwoty dochodu z poz.38 pomniejszonej o sumę kwot z poz.40 i 41.
Razem dochody (przychody) wolne i odliczenia

5 969,09
0,00
42.

0,00
43.

5 969,09

Suma kwot z poz.40, 41 i 42.

E.2. PODSTAWA OPODATKOWANIA / STRATA
Podstawa opodatkowania
Jeżeli kwota z poz.38 jest większa od 0, należy wpisać kwotę z poz.38 pomniejszoną o kwotę z poz.43.
W pozostałych przypadkach oraz jeżeli wynik jest liczbą ujemną, należy wpisać 0.
Strata

gr

zł,

gr

44.

0,00
45.

0,00

Od sumy kwot z poz.39 i 43 należy odjąć kwotę z poz.38. Jeżeli różnica jest liczbą ujemną, należy wpisać 0.

E.3. ODLICZENIA OD PODSTAWY OPODATKOWANIA
Kwota odliczenia nie może przekroczyć kwoty z poz.44.
Odliczenia zmniejszające podstawę opodatkowania z tytułu wydatków na nabycie nowej technologii
Należy wpisać kwotę z poz.53 załącznika CIT-8/O.
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46.

0,00

E.4. KWOTY ZWIĘKSZAJĄCE PODSTAWĘ OPODATKOWANIA / ZMNIEJSZAJĄCE STRATĘ
Kwota odliczonych w poprzednich latach wydatków inwestycyjnych - w związku z utratą prawa do odliczeń

47.

Kwota zwolnionych od podatków dochodów uzyskanych z działalności gospodarczej prowadzonej na
terenie specjalnej strefy ekonomicznej - w związku z utratą prawa do zwolnienia

48.

Kwota odliczonych wydatków z tytułu nabycia nowych technologii - w związku z utratą prawa do odliczeń

49.

zł,

gr

0,00
0,00
0,00
Razem kwota zwiększająca podstawę opodatkowania / zmniejszająca stratę

50.

0,00

Suma kwot z poz.47, 48 i 49.

E.5. PODSTAWA OPODATKOWANIA/STRATA PO UWZGLĘDN. KWOT Z CZĘŚCI E.3. I E.4.
(podaje się po zaokrągleniu do pełnych złotych)
Podstawa opodatkowania
Jeżeli kwota z poz.44 jest większa od 0, należy wpisać kwotę z poz.44 pomniejszoną o kwotę z poz.46 i powiększoną
o kwotę z poz.50. Jeżeli kwota z poz.44 równa się 0, a kwota z poz.45 jest mniejsza od kwoty z poz.50, od kwoty
z poz.50 należy odjąć kwotę z poz.45. W pozostałych przypadkach oraz jeżeli wynik jest liczbą ujemną, należy wpisać 0.

51.

Strata

52.

0
0,00

Od sumy kwot z poz.45 i 46 należy odjąć sumę kwot z poz.44 i 50. Jeżeli różnica jest liczbą ujemną, należy wpisać 0.

F. OBLICZENIE NALEŻNEGO PODATKU
Jeżeli w poz.20 zaznaczono kwadrat nr 1, w części F nie wypełnia się poz.57 i 58. Poz.56 i 58 wypełnia się po zaokrągleniu do pełnych zł.
Stawka podatku - art.19 ustawy

53.

Podatek należny według stawki z poz.53, obliczony od kwoty z poz.51

54.

Odliczenia od podatku

55.

Należy wpisać kwotę z poz.64 załącznika CIT-8/O. Odliczana kwota nie może przekroczyć podatku z poz.54.
Podatek należny po odliczeniach za rok podatkowy wykazany w poz.4 i 5

56.

19
0,00
0,00
0

Od kwoty z poz.54 należy odjąć kwotę z poz.55.
20% należnego podatku wykazanego w zeznaniu składanym za rok podatkowy objęty zwolnieniem, o 57. Rok 3)
którym mowa w art.25 ust.11 - 16 ustawy

58.

0

0

G. KWOTY NALEŻNYCH ZALICZEK MIESIĘCZNYCH - ZGODNIE Z ART.25 UST.1 I 1a
USTAWY *)
Jeżeli w poz.20 zaznaczono kwadrat nr 1, części G nie wypełnia się.
Miesiące

1

2

59.

3

60.

4

61.

5

62.

6

63.

64.

Należna zaliczka

0
Miesiące

0

7

0

8

65.

0

9

66.

0

10

67.

0

11

68.

12

69.

70.

Należna zaliczka

0
Miesiące

0

13

0

14

71.

0

15

72.

0

16

73.

0

17

74.

18

75.

76.

Należna zaliczka

0
Miesiące

0

19

0

20

77.

0

21

78.

0

22

79.

0

23

80.

Razem

81.

82.

Należna zaliczka

0

0

0

0

0

0

H. KWOTY NALEŻNYCH ZALICZEK KWARTALNYCH - ZGODNIE Z ART.25 UST.1b I 1c
USTAWY *)
Jeżeli w poz.20 zaznaczono kwadrat nr 1 lub wypełniono część G, części H nie wypełnia się.
Kwartały

1

2

83.

3

84.

4

85.

5

86.

6

87.

88.

Należna zaliczka

0
Kwartały

0

7

0

0

0

0

8

89.

Razem

90.

91.

Należna zaliczka

0

0

0
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I. RÓŻNICA POMIĘDZY PODATKIEM NALEŻNYM A NALEŻNYMI ZALICZKAMI
Jeżeli w poz.20 zaznaczono kwadrat nr 1, części I nie wypełnia się.
Różnica pomiędzy podatkiem należnym a sumą należnych zaliczek za rok podatkowy

92.

Od sumy kwot z poz.56 i 58 należy odjąć kwotę z poz.82 lub 91. Jeżeli różnica jest liczbą ujemną, należy wpisać 0.
Różnica pomiędzy sumą należnych zaliczek za rok podatkowy a podatkiem należnym

93.

0
0

Od kwoty z poz.82 lub 91 należy odjąć sumę kwot z poz.56 i 58. Jeżeli różnica jest liczbą ujemną, należy wpisać 0.

J. KWOTA DO ZAPŁATY / NADPŁATA
Jeżeli w poz.20 zaznaczono kwadrat nr 1, części J nie wypełnia się.

zł

Suma zaliczek wpłaconych przez podatnika

94.

Kwota do zapłaty **)

95.

Od sumy kwot z poz.56 i 58 odjąć kwotę z poz.94. Jeżeli różnica jest liczbą ujemną, należy wpisać 0.
Nadpłata

96.

0
0
0

Od kwoty z poz.94 odjąć sumę kwot z poz.56 i 58. Jeżeli różnica jest liczbą ujemną, należy wpisać 0.

K. INNE ZOBOWIĄZANIA PODATKOWE

zł

Dochody wydatkowane przez podatników, o których mowa w art.17 ust.1 ustawy, w roku podatkowym
na inne cele niż określone w art.17 ust.1b ustawy, w tym dochód uzyskany i niewydatkowany do końca
1994 r. (art.6 ust.2 ustawy z dnia 2 grudnia 1994 r. o zmianie niektórych ustaw regulujących zasady
opodatkowania... - Dz.U. z 1995 r. Nr 5, poz.25) - art.25 ust.4 ustawy

97.

Podatek należny według stawki z poz.53, obliczony od kwoty z poz.97 **)

98.

Kwota podatku naliczona zgodnie z art.39 ust.4 ustawy **)

99.

0
0
0

Należy podać kwotę podatku przypadającą do zapłaty za ostatni miesiąc roku podatkowego.
Kwota odsetek naliczonych od dnia zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na nabycie lub
wytworzenie we własnym zakresie składników majątku do dnia, w którym okres ich używania przekroczył
rok, lub do dnia zaliczenia ich do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych
- art.16e ust.1 pkt 4 i ust.2 ustawy **)

100.

L. OŚWIADCZENIE OSÓB ODPOWIEDZIALNYCH
Oświadczam, że są mi znane przepisy Kodeksu karnego skarbowego o odpowiedzialności za podanie danych niezgodnych
z rzeczywistością i przez to narażenie na uszczuplenie podatku.
101. Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za obliczenie podatku

102. Podpis i pieczątka osoby / osób uprawnionych lub upoważnionych do reprezentowania podatnika

103. Data wypełnienia zeznania

(dzień - miesiąc - rok)

104. Podpis, pieczątka i telefon osoby wymienionej w poz.101

29-03-2015

M. ADNOTACJE URZĘDU SKARBOWEGO
105. Uwagi urzędu skarbowego

106. Identyfikator przyjmującego formularz
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107. Podpis przyjmującego formularz

0

1. Identyfikator podatkowy NIP podatnika

2. Nr dokumentu

3. Status

5213451396

CIT-8/O
INFORMACJA O ODLICZENIACH OD DOCHODU I OD PODATKU
ORAZ O DOCHODACH WOLNYCH I ZWOLNIONYCH OD PODATKU
za rok podatkowy

4. Od

5. Do

(dzień - miesiąc - rok)

01-01-2014

(dzień - miesiąc - rok)

31-12-2014

Załącznik do zeznania CIT-8.

A. DANE IDENTYFIKACYJNE PODATNIKA
6. Nazwa pełna

Fundacja "My Baobab"
7. REGON

141007300

B. DOCHODY (PRZYCHODY) WOLNE I ODLICZENIA OD DOCHODU
B.1. DOCHODY (PRZYCHODY) WOLNE LUB ZWOLNIONE OD PODATKU
zł,

Dochody (przychody) wolne od podatku na podstawie art.17 ust.1 ustawy - przeznaczone na cele statutowe
lub inne cele wymienione w tym przepisie (art.17 ust.1 pkt 4a-4p, 4u, 5, 5a,21, 26, 37, 39, 40 i 42-46)

8.

Dochody (przychody) wolne od podatku na podstawie art.17 ust.1 pkt 4 ustawy w części przeznaczonej
na cele statutowe

9.

Dochody organizacji pożytku publicznego wolne na podstawie art.17 ust.1 pkt 6c ustawy, w części
przeznaczonej na działalność statutową, z wyłączeniem działalności gospodarczej

10.

Dochody wolne od podatku zgodnie z art.17 ust.1 pkt 34 ustawy, uzyskane z działalności gospodarczej
prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej
Wypełniają podatnicy, którzy prawo do zwolnienia nabyli po dniu 31 grudnia 2000 r.
Pozostałe dochody (przychody) wolne od podatku na podstawie art.17 ust.1 ustawy, z wyjątkiem
wymienionych w poz.8–11

11.

Dochody wolne od podatku w zakresie określonym ustawą wymienioną w art.40 ust.2 pkt 3 ustawy

13.

Dochody spółek zarządzających specjalnymi strefami ekonomicznymi, wolne od podatku na podstawie
przepisów wykonawczych do ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach
ekonomicznych (Dz.U. Nr 123, poz.600, ze zm.)

14.

gr

5 969,09
0,00
0,00
0,00
12.

0,00
0,00

Dochody wolne od podatku na podstawie
ustawy o specjalnych strefach
ekonomicznych i przepisów
wykonawczych do tej ustawy,
w oparciu o zezwolenia uzyskane przed
dniem 1 stycznia 2001 r., osiągnięte
przez podatników, którzy:

0,00

nie wystąpili o zmianę zezwoleń, zgodnie z art.6 ustawy z dnia 2 października15.
2003 r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych i niektórych
ustaw (Dz.U. Nr 188, poz.1840, ze zm.)

0,00

korzystają ze zwolnienia na podstawie zmienionego zezwolenia
i jednocześnie nie przekroczyli maksymalnej dopuszczalnej
wielkości pomocy publicznej (art.5 ustawy wymienionej w poz.15)

0,00

16.

Dochody zwolnione od podatku na podstawie art.20 ust.3 ustawy

17.

Inne dochody (przychody) wolne (zwolnione)
od podatku, w tym na podstawie odrębnych
ustaw

19.

0,00
18. Tytuł (wymienić):

0,00

Razem dochody wolne

20.

5 969,09

Suma kwot z poz. od 8 do 17 i 19. Kwotę należy wpisać w poz.40 CIT-8.

B.2. ODLICZENIA OD DOCHODU STRAT Z LAT UBIEGŁYCH
Kwota strat z lat ubiegłych podlegająca odliczeniu (poz.41) nie może przekroczyć kwoty dochodu z poz.38 CIT-8 pomniejszonej o kwotę z poz.20 CIT-8/O.
Kwota poniesionej straty
Kwota straty odliczona w
Kwota straty do odliczenia
Kwota strat z lat ubiegłych
latach poprzednich
w roku bieżącym
podlegająca odliczeniu
Rok poniesienia straty
zł,
gr
zł,
gr
zł,
gr Suma kwot z poz.24, 28, 32, 36 i 40.
21.
22.
23.
24.

0
25.

0,00
26.

0
29.

0,00
30.

0
33.

0,00

0,00

0,00
36.

0,00
39.

0,00

0,00
32.

35.

38.

0

0,00

0,00

0

0,00
28.

31.

34.

37.

0,00
27.

0,00
40.

0,00

41.

0,00

0,00
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B.3. ODLICZENIA OD DOCHODU
Suma odliczanych kwot w poszczególnych pozycjach oraz łączna suma odliczeń nie może przekroczyć kwoty dochodu z poz.38
CIT-8 pomniejszonej o sumę kwot z poz.20 i 41 CIT-8/O.
zł,

Odliczenia darowizn zgodnie z art.18 ust.1 pkt 1 ustawy

gr

42.

Kwota odliczeń z tytułu darowizn na cele wymienione w tym przepisie nie może przekroczyć 10% kwoty dochodu
wykazanego w poz.38 CIT-8 pomniejszonego o kwotę z poz.20 CIT-8/O.

0,00

Odliczenia darowizn na cele kultu religijnego zgodnie z art.18 ust.1 pkt 7 ustawy
Kwota odliczeń z tytułu darowizn nie może przekroczyć 10% kwoty dochodu wykazanego w poz.38 CIT-8
pomniejszonego o kwotę z poz.20 CIT-8/O.
Odliczenia darowizn na podstawie odrębnych ustaw

43.

Ogółem odliczenia darowizn
Suma kwot z poz.42, 43 i 44. Suma kwot z poz.42 i 43 nie może przekroczyć 10% kwoty dochodu wykazanego
w poz.38 CIT-8 pomniejszonego o kwotę z poz.20 CIT-8/O - art.18 ust.1a ustawy.
Odliczenia zgodnie z art.18 ust.1 pkt 6 ustawy
W bankach - 20% kwoty kredytów (pożyczek) umorzonych w związku z realizacją programu restrukturyzacji
na podstawie odrębnych ustaw, zakwalifikowanych do straconych kredytów (pożyczek) i zaliczonych do
kosztów uzyskania przychodów.

45.

Inne odliczenia niż
wymienione
w poz.42 - 44 i 46

48.

0,00
44.

0,00

47. Tytuł

(wymienić):

0,00
46.

0,00

0,00
Razem odliczenia od dochodu

49.

0,00

Suma kwot z poz.41, 45, 46 i 48. Kwotę tę należy wpisać w poz.41 CIT-8.

C. ODLICZENIA Z TYTUŁU WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH
Suma odliczanych kwot w poszczególnych pozycjach oraz łączna suma odliczeń nie może przekroczyć kwoty z poz.38 CIT-8
pomniejszonej o sumę kwot z poz.20 i 49 CIT-8/O.
zł,

Wydatki inwestycyjne, o których mowa w art.39 ust.4 ustawy

50.

Dodatkowa obniżka dochodu przysługująca na podstawie §10 rozporządzenia R.M. z dnia 24 stycznia 1995 r.
w sprawie odliczeń od dochodu wydatków inwestycyjnych oraz obniżek podatku dochodowego w gminach
zagrożonych szczególnie wysokim bezrobociem strukturalnym (Dz.U. Nr 14, poz.63, ze zm.) w związku z art.6
ust.2 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych
(Dz.U. Nr 137, poz.639)

51.

gr

0,00

0,00
Razem odliczenia od dochodu

52.

0,00

Suma kwot z poz.50 i 51. Kwotę należy wpisać w poz.42 CIT-8.

D. ODLICZENIA OD PODSTAWY OPODATKOWANIA
Kwota odliczenia nie może przekroczyć kwoty z poz.44 CIT-8.

zł,

Wydatki na nabycie nowej technologii

gr

53.

0,00

Kwotę tę należy wpisać w poz.46 CIT-8.

E. ZWOLNIENIA, ZANIECHANIA, OBNIŻKI I ODLICZENIA OD PODATKU
Suma odlicz. kwot w poszczególnych poz. oraz łączna suma odliczeń nie może przekroczyć kwoty podatku z poz.54 CIT-8.
Odliczenia od podatku zgodnie z art.20 ustawy

54.

Inne odliczenia od podatku

55.

zł,

gr

0,00
0,00
Zwolnienie na podstawie art.23 ustawy z dnia 14 czerwca 1991 r.
o spółkach z udziałem zagranicznym (Dz.U. Nr 60, poz.253, ze zm.)

56. Numer decyzji Ministra Finansów

57.

58. Data decyzji Ministra Finansów

0,00
Zaniechanie poboru podatku na podstawie rozporządzeń
Ministra Finansów
61. Tytuł rozporządzenia

59. Data rozporządzenia

60.

(wymienić):

0,00
62. Tytuł

Obniżki z innych
tytułów

(wymienić):

63.

0,00
Ogółem zwolnienia, zaniechania, obniżki i odliczenia od podatku
Suma kwot z poz.54, 55, 57, 60 i 63. Kwotę tę należy wpisać w poz.55 CIT-8.
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64.

0,00

F. DANE INFORMACYJNE
F.1. DANE O DOCHODACH Z TYTUŁU DYWIDEND I INNYCH PRZYCHODACH Z TYTUŁU
UDZIAŁU W ZYSKACH OSÓB PRAWNYCH ORAZ O POBRANYM PRZEZ PŁATNIKA
PODATKU (ART.22 USTAWY)
Dochody (przychody), o których mowa w art.10 ustawy, w wysokości wykazanej w oświadczeniu CIT-5
lub deklaracji CIT-6AR, przeznaczone na cele statutowe lub inne cele wymienione w art.17 ust.1 ustawy

65.

Dochody (przychody), o których mowa w art.10 ustawy w związku z art.17 ust.1 pkt 20 ustawy

66.

Dochody (przychody), o których mowa w art.10 ustawy, inne niż wymienione w opisie do poz.65 i 66,
a podlegające opodatkowaniu

67.

Pobrany przez płatnika podatek od dochodów (przychodów) z poz.67, jednak w kwocie nie większej niż
wykazana w „Informacji o wysokości pobranego podatku dochodowego”
(podaje się po zaokrągleniu do pełnych złotych)
Wpłacony bezpośrednio przez podatnika podatek od dochodu z poz.67, jednak w kwocie nie większej niż
wykazana w deklaracji CIT-6AR

68.

0,00
0,00
0,00
0
69.

0

F.2. DANE O DOCHODACH WOLNYCH OD PODATKU

ZGODNIE Z ART.17 UST.1 USTAWY,

PRZEZNACZONYCH, A NIEWYDATKOWANYCH NA CELE STATUTOWE LUB INNE CELE OKREŚLONE W TYM PRZEPISIE
Suma dochodów uzyskanych w roku podatkowym i w latach poprzedzających rok podatkowy, w tym także
dochody uzyskane przed 1995 r. (art.6 ust.2 ustawy z dnia 2 grudnia 1994 r. o zmianie niektórych ustaw
regulujących zasady opodatkowania... - Dz.U. z 1995 r. Nr 5, poz.25), i niewydatkowanych do końca roku
podatkowego - art.25 ust.4 ustawy

70.

0,00

F.3. DANE O WYPŁATACH DOKONANYCH ZAGRANICZNYM OSOBOM PRAWNYM
NIEMAJĄCYM SIEDZIBY NA TERYTORIUM RP ORAZ O POBRANYM OD NICH PODATKU
Kwoty, o których mowa w art.21 ustawy

(podaje się po zaokrągleniu do pełnych złotych)

71.

0
Podatek potrącony od wypłat z poz.71 - art.26 ust.1 ustawy

(podaje się po zaokrągleniu do pełnych złotych)

72.

0
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