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I

W 2011 r w czasie działalności Fundacji Rozwiń Skrzydła nie wystąpiły metody wyceny wartości 
niematerialnych i prawnych, środków trwałych oraz majątku finansowego.

II

W roku obrotowym 2011 r. w Fundacji Rozwiń Skrzydła nie nastąpiły zmiany w zasobach środków trwałych, 
wartościach niematerialnych i prawnych, czy w trwałym majątku finansowym.
Na stan 31.12.2011 r. Fundacja posiada zobowiązanie krótkoterminowe do 12 mc  w wysokości 5 000,01 zł 
natomiast wysokość należności krótkoterminowych do 12 mc wynosi 706,30 zł.  Nie posiada biernych ani 
czynnych rozliczeń międzyokresowych.
W 2011 r Fundacja nie posiadała ani zysków ani strat nadzwyczajnych.

III

Przychody Fundacji Rozwiń Skrzydła w 2011 r.:
1) przychody z działalności statutowej nieodpłatnej - 14 882, 57 zł,
2) dotacje (MSZ, MEN, UM z Lublina Wydział Kultury, środki Polsko - Amerykańskiej Fundacji Wolności)  - 365 
106,10 zł
3) przychody finansowe 52,82 zł,
4) przychody z działalności odpłatnej (kolonie, półkolonie, tematyczne spotkania urodzinowe) - 47 506,00 zł
5) pozostałe przychody - 0,39 zł

IV

W 2011 r. Fundacja Rozwiń Skrzydła poniosła następujące koszty na:
1) realizację celów statutowych organizacji: 
- nie opłacone składki ZUS za 2011 r. - 660,30 zł
- nie opłacone składki ZUS za 2010 r. zapłacone w 2011 r. - 660,30 zł
- koszty działalności statutowej odpłatnej - 46 577,19 zł
- koszty działalności statutowej nieodpłatnej - 2 513,96 zł
- pozostałe koszty realizacji zadań statutowych 332 641,60 zł
2) wydatki administracyjne w tym:
- zużycie materiałów i energii - 4 046,41 zł
- usługi obce 2 800,19 zł
- podatki i opłaty 603,00 zł 
- wynagrodzenia i ZUS 32 962,01 zł
- pozostałe koszty 960,38 zł (w tym wydatki nie stanowiące kup - 28.00 zł)
3) Pozostałe koszty operacyjne - 5,42 zł

V

W 2011 r. fundusz statutowy Fundacji Rozwiń Skrzydła pozostał nie niezmieniony.

VI

W 2011 r. Fundacji Rozwiń Skrzydła nie były udzielane żadne gwarancje, poręczenia czy inne zobowiązania 
związane z działalnością statutową

VII

Fundacja Rozwiń Skrzydła nieustannie się rozwija w związku z tym przychody i ponoszone koszty mają 
tendencję wzrostową. 
W 2011 r. została uruchomiona działalność odpłatna.

Druk: MPiPS


