
 
     INFORMACJA  DODATKOWA 
 
(załącznik do bilansu oraz rachunku zysków i strat od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.) 
 
1. Metody wyceny 
 
1.1. Charakterystyka metod wyceny: 
a) Majątek trwały wycenia się  wg ceny nabycia. 
    Przedmioty o cenie niższej niż  3500 zł zarachowane są bezpośrednio w ciężar kosztów.  
b) Zapasów  Fundacja  nie posiada, 
c) Krajowe środki pieniężne wycenia się wg wartości nominalnej. przy czym wartość 
nominalna obejmuje również odsetki dopisane przez bank do stanu rachunków. 
d) Zagraniczne środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych przelicza się na 
walutę polską po kursie średnim ustalonej dla danej waluty obcej przez NBP na ten dzień. 
e) Rozrachunki na dzień powstania wycenia się wg wartości nominalnej, a na dzień bilansowy 
w kwocie wymagającej zapłaty 
 
1.2. Zmiany metod wyceny środków obrotowych nie wystąpiły. 
 
1.3. Zmiany w stosunku do poprzedniego roku obrotowego sposobu sporządzania 
sprawozdania finansowego i nie wystąpiły. 
 
1.4. Nie wystąpiły znaczące zdarzeniach  po dniu bilansowym nie uwzględnionych w bilansie 
oraz rachunku zysków i strat. 
 
2. Uzupełniające dane o aktywach i pasywach 
 
2.1. Zmiany w ciągu roku obrotowego wartości trwałych, wartości niematerialnych 
i prawnych oraz finansowego majątku trwałego: 
a) środki trwałe zwiększenie stanu o                             5 084 310,22 PLN   
b) środki trwałe w budowie zmniejszenie o                    2 344 725,98 PLN 
c) inwestycje długoterminowe zwiększenie  o                 3 500 000,00 PLN 
d) wartości niematerialne i prawne stan          0,00 PLN 
e) finansowy majątek trwały stan           0,00 PLN 
 
2.2. Rezerwy nie występują. 
 
2.3. Zobowiązania długoterminowe nie występują. 
 
2.4. Zaległe zobowiązania krótkoterminowe  nie występują. 
 
2.5. Rozliczenia międzyokresowe  nie występują. 
 
2.6. Zobowiązania zabezpieczone na majątku nie występują 
 
3. Struktura zrealizowanych przychodów i kosztów 
 
3.1. Struktura rzeczowa terytorialna przychodów ze sprzedaży produktów, usług i towarów: 
 
razem przychody    17 361 143,39  PLN 
z tego: 
 
przychody statutowe    17 361 143,39 PLN 



 
3.2.Struktura kosztów: 
 
koszty działalności operacyjnej          11 456 421,35 PLN  
z tego: 
koszty realizacji zadań statutowych          10 270 047,36 PLN 
 
koszty administracyjne    1 186 373,99 PLN 
3.3. Inwestycje rozpoczęte                                     0,00 PLN 
 
3.4. Zyski                                          5 904 722,04 PLN 
      Straty – nie występują. 
 
3.5. Wspólne przedsięwzięcia – nie występują. 
 
3.6. Zatrudnienie –  osiem etatów 
 
3.7. Podatek dochodowy od osób prawnych. 
 
1) przychody brutto,               17 361 143,39 PLN 
2) przychody nie podlegające opodatkowaniu,                        - 
3) przychody podlegające opodatkowaniu,            17 361 143,39 PLN 
4) koszty brutto,               11 456 421,35 PLN 
5) koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów,         - 
6) koszty stanowiące koszty uzyskania przychodów,          11 456 421,35 PLN 
7) dochód do opodatkowania,               5 904 722,04 PLN 
8) dochody zwolnione od podatku                                              5 904 722,04 PLN 
        art. 17 ust. 1 ustawy – składki członkowskie                                - 
        art. 17 ust. 1 pkt 4-8 ustawy – cele statutowe   5 904 722,04 PLN 
 
4. Źródła zwiększenia i sposób wykorzystania funduszu statutowego. 
 
Fundusz statutowy pozostaje bez zmian i wynosił 10 000,00 zł 
 
5. Informacje o udzielonych gwarancjach, poręczeniach i innych zobowiązaniach związanych 
z działalnością statutową 
 
Fundacja nie udzieliła gwarancji, poręczeń i nie zaciągała zobowiązań związanych z 
działalnością statutową. 
 
 
6. Tendencje zmian w przychodach i kosztach oraz  składnikach majątku i źródłach ich 

finansowania. 
 
     Fundacja nie przewiduje w bieżącym roku obrotowym zmian w strukturze przychodów i  
    kosztów. W roku 2013 Fundacja wprowadzi do ewidencji bilansowej środki trwałe  
   niskocenne o wartości od 1000 zł do 3500 zł. 
 
 
 
Stawnica, dnia 25.03.2013 r. 
 
 
Sporządził:  Stanisław  Felcyn                                          Zuzanna Pabińska 


