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I

a/ aktywa - środki trwałe pomniejszone o umorzenie - środki pieniężne wg wartości nominalnej.
b/pasywa - kapitały wg wartości nominalnej - zobowiązania w kwotach wymagających zapłaty.
c/koszty - usługi obce i pozostałe koszty wg wartości wykazanej na fakturach lub rachunkach - wynagrodzenia 
wg wartości brutto
d/ przychody stanowią dotacje Urzędu Miasta Łodzi, przychody z Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w 
Łodzi, przychody z działalności statutowej, przychody z darowizn 1% podatku, darowizny i odsetki od lokat.

Metody wyceny aktywów i pasywów w stosunku do roku poprzedniego nie uległy zmianie.
II

Na aktywa składają się: materiały, należności i środki zgromadzone na rachunkach bankowych i w kasie.
Na pasywa składają się: kapitał zapasowy, zysk, zobowiązania.

III

Struktura zrealizowanych przychodów:
1. Przychody z dotacji 52445,00
2. Przychody z działalności statutowej 1960,00
3. Przychody z 1% podatku 4956,10
4. Przychody z innych darowizn osób fizycznych 260,00
5. Przychody z lokat terminowych - odsetki bankowe 732,55

IV

Struktura kosztów:
1. Wynagrodzenia z umów zleceń związanych z realizacją zadań statutowych 43450,00
2. Koszty związane z realizacja zadań statutowych 17993,79
3. usługi księgowe 4797,00
4. opłaty bankowe 683,50

V

Fundusz statutowy nie uległ zwiększeniu.
VI

Fundacja nie udzielała gwarancji, poręczeń i innych zobowiązań związanych z działalnością statutową.
VII

Porównanie przychodów za lata 2012 i 2013:  
przychody z dotacji 28400,00 / 52445,00
przychody z działalności statutowej 2082,00 / 1960,00
przychody z 1% podatku 8300,00 / 4956,10
przychody z innych darowizn osób fizycznych 340,00 / 260,00
pozostałe przychody operacyjne 58,00 / 0,00
przychody z lokat terminowych 937,65 / 732,55

Porównanie kosztów za lata 2012 i 2013:
wynagrodzenia z umów zleceń związanych z realizacją zadań statutowych 21730,00 / 43450,00
koszty związane z realizacją zadań statutowych 12463,83 / 17993,79
usługi księgowe 3690,00 / 4797,00
opłaty bankowe 815,99 / 683,50
opłaty sądowe (wpis) 30,00 / 0,00
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