
DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

I

Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów:
a. środki trwałe, wartości niematerialne i prawne          - w cenie nabycia po aktualizacji wyceny składników 
pomniejszone o umorzenie
b. materiały, drobny sprzęt                                         - w cenach zakupu
c. należności                                                             - w kwotach wymagających zapłaty
d. zobowiązania                                                         - w kwotach wymagających zapłaty
e. środki pieniężne                                                     - w walucie polskiej

1. Fundacja na dzień bilansowy posiada majątek trwały, który w 2012 nie uległ zwiększeniu:
a.rzeczowe aktywa trwałe : B.O. = B.Z. = 12.686,68 zł  
b. wartości niematerialne i prawne: B.O.=B.Z.= 3.062,76 zł
w/w majątek trwały został w całości umorzony.
2. Fundusz statutowy i zapasowy
stan na początek roku obrotowego: statutowy 41.774,09 zł;    zapasowy  3.191,07 zł
a. zwiększenia                                statutowy   4.205,80 zł;   zapasowy        0,00 zł
w tym z zysku                                statutowy   4.205,80 zł;    zapasowy        0,00 zł
b. zmniejszenia                              statutowy   2.600,00 zł;    zapasowy        0,00 zł
stan na koniec okresu obrotowego:  statutowy:43.379,89 zł;    zapasowy  3.191,07 zł
3.Podział zysku za rok 2012:
Zysk w wysokości 1.609,21 zł Uchwałą Rady Fundacji został w całości przeznaczonych na realizację zadań 
statutowych Fundacji.
4. Zobowiązania
Fundacja na dzień bilansowy posiada krótkoterminowe zobowiązania w wysokości 15.241,58 zł:
13.212,80 zł z tytułu dostaw i usług
2.028,78 zł w postaci funduszu specjalnego "Motyle dla..."
Długoterminowych zobowiązań , na dzień bilansowy Fundacja nie posiada.
W roku sprawozdawczym, ani też w latach ubiegłych Fundacja nie udzielała gwarancji, poręczeń. Ponadto nie 
wpłacała kaucji i wadium.
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Informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł, w tym przychodów określonych 
statutem za 2012 rok:
a. przychody z działalności statutowej: 279.336,67 zł
- przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego: 134.086,67 zł
   Urząd Miasta Bydgoszczy:     29.518,98 zł
   Urząd Marszałkowski Woj. Kuj-Pom.:   13.978,78 zł
   Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy: 81.000,00 zł
   darowizny :  6.672,81 zł
   1% podatku dochodowego od osób fizycznych: 2.916,30 zł
- przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego: 69.960,00 zł
   organizacja warsztatów, szkoleń: 69.960,00 zł
- przychody z prowadzenia działalności gospodarczej : 75.290,00 zł

Informacja o strukturze kosztów za 2012 rok.
- koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego:  162.172,91 zł
- koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego: 70.194,55 zł
- koszty prowadzenia działalności gospodarczej: 45.360,00 zł
Koszty ogółem: 277.727,46 zł
w tym:
a. zużycie materiałów i energii: 4.109,92 zł
b. usługi obce: 80.379,86 zł
c. koszt wynagrodzeń oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia : 178.676,56 zł
d. reklama: 5.603,87 zł
e. delegacje: 634,04 zł
f. pozostałe koszty: 8.323,21 zł

W roku sprawozdawczym nie wystąpiły zyski i straty nadzwyczajne.
III

IV

W roku sprawozdawczym przeciętna liczba zatrudnionych na podstawie umowy o pracę wynosiła 1,2 etatu.
Osoby te były zatrudnione na stanowiskach biurowych.

V

Informacja o tendencjach zmian w przychodach i kosztach oraz składnikach majątku i źródłach ich 
finansowania.

W roku sprawozdawczym przychody i koszty Fundacji były porównywalne do przychodów  i kosztów Fundacji 
za rok 2011.
Odnotowano  wzrost przychodów  o 3%, natomiast koszty wzrosły  wzrosły o 4%.
Na podobnym poziomie do roku 2011 utrzymywały się również przychody z tytułu 1% podatku dochodowego 
oraz wpłaty darczyńców (darowizny).
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