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

1. Fundacja na dzień bilansowy posiada majątek trwały:
a. rzeczowe aktywa trwałe: B.O.= B.Z. = 18.421,68 zł
   - grupa 4 urządzenia techniczne i maszyny: B.O. = B.Z. = 12.921,90 zł
   - grupa 6 środki transportu: B.O.= B.Z. = 3.000,00 zł
   - grupa 8 inne środki trwałe - wyposażenie: B.O. = B.Z. = 2.499,78 zł
b. wartości niematerialne i prawne: B.O.= B.Z. = 3.062,76 zł
w/w majątek został w całości umorzony.

2. Fundusz statutowy i zapasowy:
stan na początek roku obrotowego       statutowy      20.749,99 zł                 zapasowy                 3.191,07 zł
a. zwiększenia                                    statutowy      14.923,89 zł                 zapasowy                        0,00 zł
b. zmniejszenia                                   statutowy              0,00 zł                 zapasowy                        0,00 zł
stan na koniec roku obrotowego           statutowy      35.673,88 zł                 zapasowy                 3.191,07 zł

3. Zysk za rok 2015 w wysokości 36.691,45 zł proponuje przeznaczyć się na cele statutowe Fundacji.

4. Zobowiązania
Fundacja na dzień bilansowy posiada krótkoterminowe zobowiązania w wysokości:
3.815,00 zł - Urząd Skarbowy rozrachunki z VAT kw.
10.000,00 zł - z tytułu dostaw i usług
2.704,28 zł - w postaci funduszu specjalnego "Motyle dla......"
Na koncie rozliczeń międzyokresowych biernych kosztów zaksięgowana jest kwota 700,00 zł.
Długoterminowych zobowiązań na dzień bilansowy Fundacja nie posiada.
W roku sprawozdawczym, ani w latach ubiegłych Fundacja nie udzielała gwarancji, poręczeń. Ponadto nie 
wpłacała kaucji i wadium.
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Sporządzono dnia:2016-06-27

Informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem źródeł, w tym przychodów określonych 
statutem za 2015 rok:
a. przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego: 158.683,32 zł
- Urząd Miasta Bydgoszczy    18.071,92 zł
- Narodowe Centrum Kultury Warszawa    15.000,00 zł
- Urząd Marszałkowski Woj. Kujawsko-Pomorskiego Toruń  5.000,00 zł
- Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego Toruń   40.424,70 zł
- KPUW Bydgoszcz   49.357,63 zł
- EFRROW ARMIR Toruń  10.590,88 zł
- darowizny 17.424,19 zł
- 1% podatku dochodowego od osób fizycznych   2.814,00 zł
b. przychody z prowadzenia działalności gospodarczej    244.278,11 zł
Przychody ogółem: 402.961,43 zł

Informacje o strukturze kosztów za 2015 rok:
a. koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego   168.381,98 zł
b. koszty prowadzenia działalności gospodarczej   184.489,11 zł
c. koszty administracyjne   13.398,89 zł
koszty ogółem: 366.269,98 zł
w tym:
a. zużycie materiałów i energii    6.299,96 zł
b. usługi obce  187.992,58 zł
c. podatek VAT nieodliczany  10.289,13 zł
d. koszt wynagrodzeń oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia  151.665,11 zł
e. reklama   5.960,00 zł
f. delegacje  8,00 zł
g. pozostałe koszty   4.055,20 zł

w roku sprawozdawczym nie wystąpiły zyski i straty nadzwyczajne.
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Informacja o tendencjach zmian w przychodach i kosztach oraz składnikach majątku i źródłach ich 
finansowania.
W roku sprawozdawczym przychody i koszty Fundacji zmalały nieznacznie w porównaniu do przychodów i 
kosztów roku 2014.
Odnotowano spadek przychodów o 0,2%, natomiast kosztów o 6,1%.
Odnotowano wzrost wpływów z tytułu wpłat 1% podatku dochodowego od osób fizycznych o 34%.
Natomiast wpływy z tytułu darowizn uległy zmniejszeniu o 79%.
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