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INFORMACJA DODATKOWA za 2012 rok.
(załącznik do bilansu oraz rachunku wyników)

Część I

I. Dane uzupełniające o aktywach i pasywach
1) Zmiany, w ciągu roku obrotowego, wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz 
długoterminowych aktywów finansowych: 

a) środki trwałe – wartości początkowa:

Wartość początkowa na koniec roku poprzedniego    0,00 zł

Zwiększenia z tytułu: 
- zakupów
- aktualizacji
- inne                                                             190 538,00 zł                                                                              

Zmniejszenia wartości początkowej:                        0,00 zł

Stan na koniec roku obrotowego:                            190 538,00 zł

b) umorzenia środków trwałych:

Dotychczasowe umorzenia na koniec roku 
poprzedniego:                                                       0,00 zł

Zwiększenia umorzeń:
- dotychczasowych
- przejętych z zakupów
- pozostałych                                                       0,00 zł

Zmniejszenia umorzeń środków trwałych                 0,00 zł

Stan na koniec roku obrotowego:                           0,00 zł

c) wartości niematerialne i prawne - wartość początkowa:

Wartość początkowa na koniec roku poprzedniego:  0,00 zł

Zwiększenia z tytułu:
- nowych zakupów
- inne                                                                  0,00 zł

Zmniejszenia wartości początkowej:                       0,00 zł

Stan na koniec roku obrotowego:                          0,00 zł

d) umorzenia wartości niematerialnych i prawnych:

Dotychczasowe umorzenia na koniec roku 
poprzedniego:                                                     0,00 zł

Zwiększenia umorzeń:                                          0,00 zł

Zmniejzenie umorzeń:                                          0,00 zł

Stan na koniec roku obrotowego:                          0,00 zł

e) długoterminowa aktywa (inwestycje) finansowe:
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Wartość na koniec roku poprzedniego                    0,00 zł

Zwiększenia w ciągu roku                                      0,00 zł

Zmniejszenia w ciągu roku                                    0,00 zł

Stan na koniec roku obrotowego                           0,00 zł

2) Wartość praw wieczystego użytkowania gruntów:

a) na koniec roku poprzedniego: 0,00 zł

b) na koniec roku obrotowego: 0,00 zł

3) Wartość początkowa nieamortyzowanych (nieumarzanych) środków trwałych, używanych na podstawie 
umów:

na koniec roku poprzedniego 

a) najmu       0,00 zł

b) dzierżawy  0,00 zł       

c) innych umów (leasingu) 0,00 zł

d) razem 0,00 zł  
   

na koniec roku obrotowego     

a) najmu       0,00 zł

b) dzierżawy  0,00 zł       

c) innych umów (leasingu) 0,00 zł

d) razem 0,00 zł                      

4) Wartość zobowiązań wobec budżetu Państwa lub Gminy z tytułu uzyskania prawa własności budynków i 
budowli:

a) na koniec roku poprzedniego: 0,00 zł

b) na koniec roku obrotowego: 0,00 zł
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Część II

5) Struktura zrealizowanych przychodów wg ich źródeł, w tym wymaganych statutem:

Przychody za rok: 2011
Razem:                                           3 169 030,56 zł             100 %
a) przychody ze sprzedaży usług       0,00 zł                          0,00 %
b) przychody z odsetek                    30 076,80 zł                  0,95 %
c) pozostałe przychody finansowe      0,00 zł                          0,00 %
d) dotacje i dopłaty                           3 138953,69 zł             99,05 %
e) pozostałe przychody operacyjne     0,00                             0,00 %

Przychody za rok: 2012
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Razem:                                           2 856 636,08 zł             100 %
a) przychody ze sprzedaży usług       0,00 zł                          0,00 %
b) przychody z odsetek                    26 333,50 zł                  0,92 %
c) pozostałe przychody finansowe      0,00 zł                          0,00 %
d) dotacje i dopłaty                           2 830 302,58 zł             99,08%
e) pozostałe przychody operacyjne    0,00                             0,00 %

6) Struktura koszów działalności statutowej określonych statutem oraz kosztów ogólnoadministracyjnych:

Koszty za rok: 2011
Razem:                                              3 329 420,84 zł              100 %
a) Koszty realizacji poszczególnych
przedsięwzięć statutowej działalności  
pożytku publicznego                            2 988 821,09 zł              89,77 %
b) Koszty administracyjne                    340 599,75 zł                 10,23 %
c) Pozostałe koszty                             0,00 zł                           0,00 %
d) Koszty finansowe                            0,00 zł                           0,00 %
e) Straty nadzwyczajne                       0.00 zł                            0,00 %

Koszty za rok: 2012
Razem:                                               2 846 614,65 zł             100 %
a) Koszty realizacji poszczególnych
przedsięwzięć statutowej działalności 
pożytku publicznego                            2 567 385,96 zł              90,19 %
b) Koszty administracyjne                    279 228,69 zł                 9,81 %
c) Pozostałe koszty                             0,00 zł                           0,00 %
d) Koszty finansowe                            0,00 zł                           0,00 %
e) Straty nadzwyczajne                       0.00 zł                            0,00 %

7) Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego w roku obrotowym:

a) Stan funduszu na początek roku:                         1 296 000,44 zł
b) Zwiększenia funduszu w ciągu roku z tego tytułu:  0,00 zł
c) Nadwyżka przychodu nad kosztami:                      7363,78 zł
d) Zmniejszenia funduszu w ciągu roku:
e) Stan funduszu na koniec roku:                             1 303 364,22 zł

8) Wykaz zobowiązań działalności statutowej zabezpieczonych na majątku Fundacji:

Zobowiązania zabezpieczone na majątku:
Stan na początek roku 0,00 zł
Stan na koniec roku 0,00 zł

9) Wykaz zobowiązań warunkowych ( w tym udzielonych przez Fundację gwarancji i poręczeń), związanych z 
działalnością statutową:
Gwarancje, poręczenia:
Stan na koniec roku poprzedniego 0,00 zł
Stan na koniec roku obrotowego 0,00 zł

Warszawa 31-03-2013

Marek Kalbarczyk - Prezes zarządu
Hubert Radomski - Główny księgowy
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Sporządzono dnia:2013-07-14
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