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I

Aktywa i pasywa wycenia się w sposób określony w ustawie o rachunkowości, z tym, że:
- należności i zobowiązania z kontrahentami według wartości wynikającej z faktur zakupu usług lub dostaw,
- różnica zwiększająca lub zmniejszająca przychody nad kosztami roku poprzedniego w całości zostanie 
przekazana na zwiększenie/ zmniejszenie przychodów lub kosztów roku następnego,
- inwestycje krótkoterminowe – środki pieniężne wykazane są w wartości nominalnej.

II

Na aktywa obrotowe na dzień 31.12.2011 r. w kwocie 92.931,06 zł. składają się :
- środki pieniężne na rachunkach bankowych i w kasie Fundacji 44.408,79 zł.
- należności krótkoterminowe 41.533,00 zł.
- zapasy rzeczowych aktywów obrotowych 6.989,27 zł

Na pasywa na dzień 31.12.2011 r. w kwocie 92.931,06 zł. składają się :
- fundusz statutowy 87.882,39 zł
- wynik finansowy netto za rok obrotowy 1275,66
- zobowiązania i rezerwy na zobowiązania na koniec roku 2011 w kwocie 3.773,01 zł., które dotyczą:
- zobowiązań krótkoterminowych wobec dostawców usług 2.951,19 zł.
-zobowiązań wobec budżetu z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń 15,37 zł
- zobowiązań z tytułu wynagrodzeń 806,45 zł

Wynik finansowy za rok 2011 w kwocie 1.275,86 zł stanowi zrealizowaną w roku sprawozdawczym nadwyżkę 
przychodów nad kosztami działalności Fundacji.

III

Fundacja zrealizowała w roku 2011 przychody z działalności statutowej w kwocie: 37.086,52 zł, na które 
składają się:
- przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 34.343,30 zł, w tym:
- dotacje ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego 20.000,00 zł
- 1% podatku 9.343,30 zł
- otrzymane darowizny 5.000 zł
- przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego (realizacja warsztatów) 1.720,00 zł
- pozostałe przychody 1.023,22 zł

IV

Koszty realizacji zadań statutowych za rok 2011 w kwocie 35.810,66 zł obejmują:
- koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 34.090,66 zł, w tym wynagrodzenia 
17.390,00 zł
- koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 1.720,00 zł

Na koszty administracyjne wynoszą 0,00zł

Fundacja nie poniosła w roku 2010 żadnych strat nadzwyczajnych ani nie zrealizowała zysków 
nadzwyczajnych.

V

Nadwyżka przychodów nad kosztami z 2011 roku w całości została przekazana na zwiększenie przychodów 
roku 2012.

VI

Fundacja nie udzieliła w roku obrotowym żadnych gwarancji, poręczeń i innych zobowiązań związanych z 
działalnością statutową.
Fundacja nie prowadzi również działalności gospodarczej.

VII

W następnym roku obrotowym Fundacja zamierza w dalszym ciągu prowadzić działalność statutową. Nie 
istnieją zagrożenia dla możliwości kontynuowania działalności.
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