
DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA
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1-3 .Rzeczowe aktywa trwałe - środki trwałe (stan początkowy  na dzień 01.01.2012)
a)Grunty o wartości stan początkowy 43.300,00 zł.
b)Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej stan początkowy o wartości 450.000,00 zł.
c)Urządzenia techniczne i maszyny - stan początkowy o wartości 17.120,44 zł.
d)Środki transportu stan początkowy o wartości  62.124,59 zł.
Razem stan początkowy 572.545,03 zł.
Umorzenie środków trwałych - amortyzacja
a)Grunty stan początkowy o wartości 0,00 zł.
b)Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej stan początkowy o wartości 0,00 zł.
c)Urządzenia techniczne i maszyny stan początkowy o wartości 2228,59 zł.
d)Środki transportu stan początkowy o wartości 17 490,94 zł.
Razem stan początkowy 19719,53 zł.
Rzeczowe aktywa trwałe - środki trwałe (stan końcowy na dzień 31.12.2012)
a)Grunty o wartości stan końcowy 43.300,00 zł.
b)Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej stan końcowy o wartości 450.000,00 zł.
c)Urządzenia techniczne i maszyny - stan końcowy o wartości 16.473,86 zł.
d)Środki transportu stan końcowy o wartości  66.510,19 zł.
Razem stan końcowy 576.284,05 zł.
Umorzenie środków trwałych - amortyzacja (stan końcowy na dzień 31.12.2012)
a)Grunty stan końcowy o wartości 0,00 zł.
b)Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej stan końcowy o wartości 0,00 zł.
c)Urządzenia techniczne i maszyny stan końcowy o wartości 10.056,44 zł.
d)Środki transportu stan końcowy o wartości 31.270,10 zł.
Razem stan końcowy  41.326,54 zł.
Wartości niematerialne i prawne stan na dzień 01.01.2012 roku 6.382,80 zł, 
Wartości niematerialne i prawne stan na dzień 31.12.2012 roku 6.830,52 zł.
Wartości niematerialne i prawne zostały zamortyzowane w 100 %. 
Stan funduszu podstawowego na dzień 01.01.2012 kwota 44.024,11 zł,
Stan funduszu podstawowego na dzień 31.12.2012 kwota 44.024,11 zł.
Stan funduszu zapasowego na dzień 01.01.2012 kwota 0 zł.
Stan funduszu zapasowego na dzień 31.12.2012 kwota 1.508.114,99 zł.
Stan funduszu rezerwowego na dzień 01.01.2012 kwota 0 zł.
Stan funduszu rezerwowego na dzień 31.12.2012 kwota 3.000.000,00 zł.
Zysk z roku 2012 w wysokości 1.810.768,71 zostanie przekazany na fundusz.
Zobowiązania długoterminowe nie występują w organizacji.
W roku 2012 Fundacja nie udzielała poręczeń ani gwarancji (zobowiązań warunkowych)

II

Druk: MPiPS



Sporządzono dnia:2013-05-31

1) Przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, kwota 139.195,99 zł.
2) wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe, - nie dotyczy
3) wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów,   - nie dotyczy
4) informacja o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej 
do zaniechania w roku następnym, - nie dotyczy
5) rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku 
finansowego (zysku, straty) brutto, -nie dotyczy
6) w przypadku jednostek, które sporządzają rachunek zysków i strat w wariancie kalkulacyjnym, dane o 
kosztach wytworzenia produktów na własne potrzeby 
        oraz o kosztach rodzajowych -   nie dotyczy
7) koszt wytworzenia środków trwałych w budowie; w tym odsetki oraz skapitalizowane różnice kursowe od 
zobowiązań zaciągniętych w celu ich sfinansowania,
         kwota inwestycji  stanowią 1.126.880,77 zł.
8) poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe; odrębnie 
należy wykazać poniesione i planowane nakłady     
        na ochronę środowiska, - nie dotyczy
9) informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych, z podziałem na losowe i pozostałe, nie dotyczy
10)    podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych;  nie dotyczy

III

Fundacja nie ma obowiązku sporządzania rachunku przepływów.

IV

Pkt. 1-6 - nie dotyczy organizacji

V

Pkt. 1-4 nie dotyczy

VI

Pkt. 1-5 Nie dotyczy

VII

Pkt. 1-2 Nie dotyczy

VIII

Nie dotyczy

IX

Nie dotyczy
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