
INFORMACJA DODATKOWA

I

Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów:
1.środki trwałe, wartości niematerialne i prawne         - w cenie nabycia po aktualizcji wyceny  składników 
pomniejszone o umorzenie
2.materiały, drobny sprzęt                                        - w cenach zakupu
3.należności                                                            - w kwotach wymagających zapłaty
4.zobowiązania                                                        - w kwotach wymagających zapłaty
5.środki pieniężne                                                    - w walucie polskiej

II

1.Majątek trwały.
Fundacja na dzień bilansowy posiada majątek trwały – rzeczowe aktywa trwałe w postaci :
- Aparat fotograficzny  Canon EOS 400DEF-S 18-55 Kit  - 1 szt.;  wartość zakupu 2.785,26 zł
- Notebook Asus M51A    - 1 szt.; wartość  zakupu 1.999,58 zł
- Projektor Hitachi CP-RX70   - 1 szt.; wartość zakupu 2.250,02 zł
W/w sprzęt  został w całości umorzony.

2.Inwestycje
Jednostka nie posiada.

3. Należności
Fundacja na dzień bilansowy posiada należności krótkoterminowe z tytułu usług w wysokości 42.720,00 zł 
(słownie: czterdzieści dwa tysiące siedemset dwadzieścia złotych 00/100).
Długoterminowych należności, na dzień bilansowy Fundacja nie posiada.

4.Zobowiązania
Fundacja na dzień bilansowy  posiada krótkoterminowe zobowiązanie w wysokości 13.625,31zł (słownie 
złotych: trzynaście tysięcy sześćset dwadzieścia pięć złotych 31/100) w postaci funduszu specjalnego „Motyle 
dla Ani”
Długoterminowych zobowiązań, na dzień bilansowy Fundacja nie posiada.

5.Rozliczenia międzyokresowe 
Na koncie rozliczeń międzyokresowych czynnych, biernych oraz przychodów nie ma żadnych zapisów.

6.Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych
W roku sprawozdawczym nie wystąpiły zyski i straty nadzwyczajne.

7.Zatrudnienie i wynagrodzenie
W roku sprawozdawczym Fundacja zatrudniała 1 pracownika w wymiarze  ½ etatu na  podstawie umowy o 
pracę.
Ponadto nie wypłacono wynagrodzeń, powyżej określonego art. 9 ust.1 pkt 2 Ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie

III
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 A. Przychody z działalności statutowej  270 987,77 
 Składki brutto określone statutem 0,00 
 1. Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego 202 210,77 
 - Dotacje celowe:  
 Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji: 1 925,88 
 Urząd Miasta Bydgoszczy: 37 654,47 
 Urząd Marszałkowski woj.kuj-pom : 12 972,74 
 Narodowe Centrum Kultury Warszawa: 38 748,52 
 Urząd Miasta Inowrocławia: 4 500,00 
 Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy: 100 393,06 
 - darowizny: 3 351,00 
 - 1% podatku dochodowego od osób fizycznych: 2 665,10 
 2. Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego 68 777,00 
 - organizacja warsztatów , szkoleń, badań społecznych: 68 777,00 
   
 Pozostałe przychody określone statutem: 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: 8,82 
 - 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: 8,82 
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 A. Koszty z działalności statutowej:
                1. Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego: 242 805,84 
 - świadczenia pieniężne: 242 805,84 (koszty realizacji zadań zleconych)   
 - Wydatki z 1% podatku dochod. od osób fizycznych: 0,00 
 2. Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego: 23 984,95 
 - świadczenia pieniężne: 23 984,95 
 - świadczenia niepieniężne: 0,00 
 3. Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych: 0,00 
 - świadczenia pieniężne: 0,00 
 - świadczenia niepieniężne: 0,00 
 4. Koszty administracyjne: 0,00 
 - zużycie materiałów i energii  
 - usługi obce  
 - podatki i opłaty  
 - wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia  
 - amortyzacja  
 - pozostałe koszty  
   
 B. Pozostałe koszty: 0,00 
 - wartość netto sprzedanych środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i 
prawnych: 0,00 
 - wartość netto z likwidacji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych w wyniku zdarzeń 
mieszczących się w granicach ogólnego ryzyka gospodarczego: 0,00 
 - Inne: 0,00 
   
 C. Koszty finansowe: 0,00 
 - 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: 0,00  
   

V

 Fundusz statutowy i zapasowy 
 1. Stan na początek roku obrotowego: statutowy 28 064,69; zapasowy 3 191,07 
 a. zwiększenia statutowy 31 534,92; zapasowy 0,00 
 w tym z zysku statutowy 31 534,92; zapasowy 0,00   
 b. zmniejszenia statutowy 17 825,52; zapasowy 0,00 
 - pokrycie straty statutowy 0,00; zapasowy 0,00 
                - inne - fundusz specjalny statutowy 17 825,52; zapasowy 0,00
 2. Stan na koniec okresu obrotowego: statutowy 41 774,09; zapasowy 3 191,07 
 

               W funduszu statutowym kwotę 1400,00 zł stanowi wpłata "fundatorów". 

VI

    
      
           
     Zobowiązania związane z działalnością statutową:     
     
    stan na początek roku obrotowego gwarancje: 0,00;               koniec roku obrotowego gwarancje: 0,00
    stan na początek roku obrotowego poręczenia: 0,00;               koniec roku obrotowego poręczenia: 0,00
    stan na początek roku obrotowego kaucje i wadia: 0,00;              koniec roku obrotowego kaucje i wadia: 0,00
    stan na początek roku obrotowego  inne zobowiązania  259,00;               koniec roku obrotowego inne 
zobowiązania fundusz specjalny 13625,31
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Sporządzono dnia:2012-06-25

Wzrost przychodów  ( o 337,37%) Fundacji w roku 2011 w porównaniu do roku 2010 spowodowany był 
podjęciem realizacji większej liczby zadań zleconych. Natomiast znaczny wzrost  kosztów  (o  547%) wystąpił z 
uwagi na udział własny w kosztach realizowanych zadań zleconych oraz  wzrost kosztów realizacji zadań 
statutowych działalności opłatnej pożytku publicznego.
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