
INFORMACJA DODATKOWA
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Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów

Wyszczególnienie  - Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości
Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne - Według ceny nabycia (zakupu) obejmującej kwotę należną 
sprzedającemu, powiększonej w przypadku importu o obciążenia publicznoprawne oraz o koszty bezpośrednio 
związane z zakupem i przystosowaniem składnika aktywów do stanu zdatnego do używania wraz z kosztami 
transportu, załadunku, wyładunku oraz pomniejszonej o rabaty, upusty i inne podobne zmniejszenia.
W przypadku braku możliwości ustalenia ceny nabycia składnika aktywów przyjętego w szczególności 
nieodpłatnie (w formie darowizny) – ich wyceny dokonuje się według cen sprzedaży takiego samego lub 
podobnego przedmiotu.
Umorzenia (amortyzacja) środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych - Dokonywane są na 
zasadzie planowego, systematycznego rozłożenia ich wartości początkowej na ustalony okres amortyzacji. 
Rozpoczęcie umorzeń powinno nastąpić nie wcześniej niż po przyjęciu środka trwałego do użytkowania, a ich 
zakończenie nie później niż z chwilą zrównania wartości umorzeń. Umorzeń środków trwałych o niskiej 
jednostkowej wartości początkowej nieprzekraczającej 3.500,00 zł dokonuje się w sposób uproszczony poprzez 
dokonanie odpisów jednorazowo całej wartości początkowej tych środków trwałych w koszty amortyzacji.
Finansowe aktywa trwałe  -  Wycenia się na dzień bilansowy według ceny ich nabycia pomniejszonej 
ewentualnie o odpisy z tytułu trwałej utraty ich wartości.
Należności  -   Wycenia się w wartości nominalnej, zgodnie z § 2 ust. 5 rozporządzenia Ministra Finansów z 
dnia 15.11.2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących 
spółkami handlowymi, nieprowadzących działalności gospodarczej zrezygnowano ze stosowania zasady 
ostrożności.
Inwestycje krótkoterminowe -  Wycenia się, nie rzadziej niż na dzień bilansowy, według cen nabycia.
Środki pieniężne  -  Według wartości nominalnej.
Zobowiązania -  Wycenia się na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty, zgodnie z § 2 ust. 5 
rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15.11.2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla 
niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzących działalności gospodarczej 
zrezygnowano ze stosowania zasad ostrożności.
Fundusz statutowy  -  Wycenia się na dzień bilansowy w wartości nominalnej.
Udziały w obcych jednostkach  -  Według wartości nominalnej.

W okresie tym nie wystąpiły zmiany stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów.
Nie wystąpiły żadne istotne zdarzenia gospodarcze po dacie bilansu nieujęte w księgach rachunkowych.
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Rzeczowe aktywa trwałe – środki trwałe
 
Nazwa grupy składników majątku trwałego      Stan na początek roku obrotowego Aktualizacja Przychody 
Przemieszczenia Rozchody Stan na koniec roku obrotowego

Środki trwałe w budowie                                 27 526,35                                      0,00 6 536,57     0,00             
0,00            34 062,92
Razem                                                         27 526,35                                      0,00 6 536,57            0,00       0,00
          34 062,92

Umorzenie środków trwałych – amortyzacja
Nie dotyczy
Grunty użytkowane wieczyście
Nie występują
Środki trwałe używane na podstawie umowy najmu lub dzierżawy
Nie występują
Wartości niematerialne i prawne
Nie występują
Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych – amortyzacja
Nie dotyczy
Inwestycje długoterminowe
Nie występują
Podział należności według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie 
spłaty
Nie występują

Podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie 
spłaty
Zobowiązania z tytułu                                                         Okres wymagalności                                                    
                                        Razem
                                              Do 1 roku                                                            Powyżej 1 roku 
                                                                                          Stan na 
           Początek roku obrotowego Koniec roku obrotowego Początek roku obrotowego Koniec roku obrotowego 
Początek roku obrotowego Koniec roku obrotowego

Dostaw i usług         0,00                             778,80                                  0,00                               0,00                   
              0,00                          778,80

Razem                 0,00                             778,80                                 0,00                               0,00                        
         0,00                          778,80

Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne
Nie występują
Rozliczenia międzyokresowe przychodów
Nie występują
Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych
Nie występują
Zatrudnienie i wynagrodzenia
Nie dotyczy
Informacja o wypłaconych wynagrodzeniach powyżej określonego w art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy o działalności 
pożytku publicznego i wolontariacie
Nie dotyczy. Fundacja prowadzi tylko nieodpłatną działalność pożytku publicznego.
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Informacje o strukturze przychodów – źródła i wysokość

a) Przychody z działalności statutowej 107 740,35
Składki brutto określone statutem 0,00
Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego 107 740,35
Darowizny pieniężne 104 250,95
Darowizny rzeczowe 3 489,40
Zbiórki publiczne 0,00
Nawiązki sądowe i świadczenia pieniężne 0,00
Odpis podatkowy 1% 0,00
Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego 0,00
Pozostałe przychody określone statutem 0,00
Wpłaty od członków Rady Fundacji  0,00
b) Pozostałe przychody 0,00
Przychody ze sprzedaży środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i 
prawnych 0,00
Przychody z likwidacji środków trwałych 0,00
Inne  0,00
c) Przychody finansowe 0,00
Cena sprzedaży akcji i udziałów 0,00
Odsetki od lokat, wkładów bankowych 0,00
Odsetki od pożyczek 0,00
Odsetki od posiadanych papierów wartościowych 0,00
Otrzymane dywidendy od akcji obcych 0,00
Inne przychody finansowe 0,00

IV

Informacje o strukturze kosztów

a) Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego (wydatki) 97 009,35
– Świadczenia pieniężne      93 519,95
– Świadczenia niepieniężne  3 489,40
b) Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego  
c) Koszty administracyjne:         4 619,74
– zużycie materiałów i energii  3 300,33
– usługi obce                            969,45
– podatki i opłaty                          180,00
– wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 0,00
– amortyzacja 0,00
– pozostałe koszty 169,96
d) Pozostałe koszty 0,00
Wartość sprzedanych środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych 
 0,00
Wartość z likwidacji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych w wyniku zdarzeń mieszczących się 
w granicach ogólnego ryzyka gospodarczego  0,00
Inne – zaokrąglenia 0,00
e) Koszty finansowe 0,34
Wartość ewidencyjna sprzedanych udziałów i akcji, stanowiących długo- i krótkoterminowe aktywa finansowe 
0,00
Odsetki od kredytów i pożyczek oprócz odsetek od kredytów inwestycyjnych w okresie realizacji inwestycji 0,00
Opłacone prowizje od zaciągniętych kredytów, oprócz prowizji od kredytów inwestycyjnych 0,00
Zapłacone odsetki za nieterminową regulację zobowiązań 0,00
Odsetki i dodatkowe opłaty od środków trwałych przejętych w leasing finansowy 0,00
Inne koszty finansowe 0,34
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Sporządzono dnia:2013-07-14

Źródła zwiększenia i wykorzystania funduszu statutowego

Wyszczególnienie                                Fundusz
                                              Statutowy Z aktualizacji wyceny
1. Stan na początek roku obrotowego 2 000,00   16 677,61
a) zwiększenia                                     0,00    6 110,92
– z zysku                                                  0,00    6 110,92
– inne                                                   0,00 0,00
b) zmniejszenia                                            0,00   0,00
– pokrycie straty                                    0,00 0,00
– inne                                                   0,00 0,00
2. Stan na koniec okresu obrotowego     2 000,00 22 788,53

Wynik na działalności statutowej + 22 788,53
Są to niewydatkowane środki, które zostaną przeznaczone na realizację celów statutowych w roku 2013.

VI

Nie występują

VII

Zmiana w przychodach i kosztach oraz aktywach i pasywach w porównaniu z rokiem poprzednim 2011.
1. Przychody w 2012 roku w porównaniu do 2011 r.
- przychody z darowizn pieniężnych                                                - 27 927,10
- przychody z darowizn rzeczowych                                                     - 930,60
 
2. Koszty 2012 rok w porównaniu do 2011 r.
- koszty działalności statutowej                                                      - 21 969,67
- koszty administracyjne                                                                    +  431,84
- koszty finansowe                                                                                 - 31,91
3. Zmiany w składnikach majątku (aktywach) w ciągu 2012 r.
- rzeczowe aktywa trwałe (środki trwałe w budowie)                     + 6 536,57
- środki pieniężne w kasie i na rachunku bankowym                         + 353,15
. Zmiany w źródłach finansowania majątku (pasywach) w ciągu 2012 r.
- zobowiązania                                                                                    + 778,80
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