
INFORMACJA DODATKOWA

I

1. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów:
Aktywa i pasywa wyceniane są wg. cen zakupu. Jednostka zrezygnowała ze stosowania zasady ostrożności na 
podstawie §2 ust. 5 rozporządzenia z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości 
dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzących działalności gospodarczej. W 
roku sprawozdawczym jednostka nie dokonywała zmian metod wyceny.

II

2. Uzupełniające dane o aktywach i pasywach:

Zmiany w ciągu roku obrotowego wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych:
Fundacja w roku obrotowym nie posiadała środków trwałych

Umorzenie i odpisy aktualizujące środków trwałych: 
Fundacja w roku obrotowym nie umarzała i nie dokonywała odpisów środków trwałych

Wartości niematerialne i prawne 
Fundacja w roku obrotowym nie posiadała wartości niematerialnych i prawnych

Umorzenie i odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne
Fundacja w roku obrotowym nie umarzała i nie dokonywała odpisów wartości niematerialnych i prawnych

III

3. Informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł, w tym przychodów 
określonych statutem:

Przychody związane z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego 446 705,51

I Przychody statutowe netto 432 395,51
z tego:

Składki członkowskie 0,00
Przychody z 1% OPP 0,00
Darowizny rzeczowe 300,00
Darowizny finansowe 18 209,55
Dotacje 5 150
Inne przychody - wolontariat 8 145
Nadwyżka przychodów z roku poprzedniego 400 590,96
Pozostałe przychody finansowe 0,00
Pozostałe przychody operacyjne 0,00

II Przychody związane z odpłatną działalnością pożytku publicznego
Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego 14 310

IV

4. Informacje o strukturze kosztów stanowiących świadczenia pieniężne i niepieniężne:

Koszty związane z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego 38 280,78

Koszty związane z odpłatną działalnością pożytku publicznego 19 357,20

Koszty administracyjne 8 385,03

V

Druk: MPiPS
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6. Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego:

Wartość funduszu statutowego na początek okresu 1000,00

Zwiększenia wartości funduszu statutowego 0,00

Zmniejszenia wartości funduszu statutowego 0,00

Wartość funduszu statutowego na koniec okresu 1000,00

VI

6. Dane dotyczące udzielonych gwarancji, poręczeń i innych zobowiązań związanych z działalnością statutową.

Fundacja nie udzielała żadnych gwarancji, poręczeń i nie posiada innych zobowiązań związanych z 
działalnością statutową.

VII

7. Informacje o tendencjach zmian w przychodach i kosztach oraz składnikach majątku i źródłach ich 
finansowania:

Fundacja w 2013 roku będzie kontynuowało swoją działalność.

Druk: MPiPS


