
INFORMACJA DODATKOWA

I

Wycena aktywów i pasywów dokonywana jest zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości oraz uchwałą nr 
3/2010 Zarządu Fundacji z dnia 7 października 2010 r. w sprawie zasad (polityki) rachunkowości w Fundacji, tj:

a) środki trwałe w przypadku:
    - zakupu – według ceny nabycia, pomniejszonej o odpisy umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej 
utraty wartości,
    - spadku lub darowizny – według wartości godziwej z dnia otrzymania lub niższej wartości określonej w 
umowie o przekazaniu,

b) wartości niematerialne i prawne – według cen nabycia pomniejszonych o odpisy umorzeniowe, a także o 
odpisy z tytułu trwałej utraty wartości,

c) rzeczowe składniki aktywów obrotowych – według ceny nabycia, nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na 
dzień bilansowy,

d) zobowiązania – w kwocie wymagającej zapłaty,

e) należności – w kwocie wymagającej zapłaty, z zachowaniem zasady otwartości,

f) kapitały (fundusze) własne oraz pozostałe aktywa i pasywa – w wartości nominalnej,

g) rezerwy, w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości.

W roku 2012 ustalone metody wyceny aktywów i pasywów nie zostały zmienione w stosunku do roku 2011.

II

Na aktywa Fundacji znajdujące się na rachunku bankowym składały się wyłącznie aktywa obrotowe w postaci 
środków pieniężnych pochodzących z darowizn darczyńców, których kwota na dzień 1 stycznia 2012 r. 
wyniosła 31.755,67 zł, zaś na dzień 31 grudnia 2012 r. wynosiła 17.271,78 zł (spadek aktywów o 14.483,89 zł).

Fundacja nie posiadała aktywów trwałych, w tym rzeczowych aktywów trwałych i należności długoterminowych 
oraz krótkoterminowych.

Na pasywa Fundacji składały się fundusze własne stanowiące równowartość środków finansowych 
znajdujących się na rachunku bankowym Fundacji.

W Fundacji nie wystąpiły zobowiązania, kredyty i pożyczki oraz rozliczenia międzyokresowe.
III

Przychody Fundacji w roku 2012 wyniosły łącznie 144.098,96 zł, na które składają się kwoty:

a) 112.341,00 zł – stanowiąca przychody z działalności statutowej w postaci środków pieniężnych pozyskanych 
z wpłat darczyńców na rachunek Fundacji,

b) 31.755,67 zł – stanowiąca pozostałe przychody Fundacji w postaci równowartości stanu środków 
pieniężnych znajdujących się na rachunku bankowym Fundacji w dniu 31.12.2011 r., które w roku 2012 
zwiększyły kwotę środków pozostających w dyspozycji Fundacji,

c) 2,29 zł – stanowiąca przychody finansowe z tytułu oprocentowania rachunku bankowego Fundacji.
IV
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Koszty Fundacji w roku 2012 wyniosły łącznie 126.827,18 zł, na które składają się kwoty:

a) 125.393,74 zł w postaci kosztów realizacji zadań statutowych, stanowiących wartość udzielonej pomocy 
finansowej,

b) 1.433,44 zł w postaci kosztów administracyjnych, stanowiących:
   - zakup projektu strony internetowej, wraz z rocznym utrzymaniem (514,54 zł),
   - zakup znaczków pocztowych (108,50 zł),
   - zwrot kosztów dojazdu księgowej do siedziby Fundacji (59,00 zł),
   - opłaty za dokonanie zmian wpisów w Krajowym Rejestrze Sądowym (300,00 zł),
   - koszty bieżącego prowadzenia rachunku bankowego Fundacji (451,40 zł).

V

W roku 2012 fundusz statutowy Fundacji nie był zwiększany ani wykorzystywany.

VI

W roku 2012 Fundacja nie udzieliła gwarancji, poręczeń i innych zobowiązań związanych z działalnością 
statutową.

VII

Analiza sprawozdań finansowych dotyczących działalności Fundacji w latach 2011-2012 wykazuje następujące 
tendencje w kształtowaniu się pozyskiwanych przychodów i ponoszonych kosztów:

a) w zakresie przychodów:
     - przychody określone statutem, pochodzące z wpłat darczyńców, kształtowały się na zbliżonym poziomie 
(w roku 2011 – 116.979,98 zł, w roku 2012 – 112.341,00 zł),
     - przychody finansowe z tytułu oprocentowania rachunku bankowego Fundacji były na minimalnym poziomie 
i kształtowały się na poziomie około 2 zł, nie mając tym samym praktycznego wpływu na działalność Fundacji,

b) w zakresie kosztów:
     - koszty realizacji zadań statutowych (udzielanie pomocy finansowej) wzrosły z 97.916,09 zł w roku 2011 do 
125.393,74 zł w roku 2012, co oznacza pozytywną tendencję, gdyż kwota pomocy finansowej udzielonej przez 
Fundację w latach 2011-2012 wzrosła o 27.477,65 zł, tj. o 28,1 %,
     - koszty administracyjne kształtowały się na minimalnym poziomie i wzrosły z kwoty 371,14 zł w roku 2011 
do 1.433,44 zł w roku 2012, co było spowodowane przede wszystkim zwiększonymi – w porównaniu z rokiem 
poprzednim – opłatami sądowymi. Kwota kosztów administracyjnych ponoszonych przez Fundację nie miała 
praktycznie wpływu na prowadzoną działalność Fundacji.
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