
INFORMACJA DODATKOWA

Sporządzono dnia:2013-07-11

I

W 2012 roku w czasie działalności Fundacji Rozwiń Skrzydła nie wystąpiły metody wyceny wartości 
niematerialnych i prawnych, środków trwałych oraz majątku finansowego.

II

W roku obrotowym 2012 w Fundacji Rozwiń Skrzydła nie nastąpiły zmiany w zasobach środków trwałych, 
wartościach niematerialnych i prawnych, czy w trwałym majątku finansowym. Na stan 31.12.2012 r. Fundacja 
posiada zobowiązanie krótkoterminowe do 12 mc w wysokości 87.817,94 zł, natomiast wysokość należności 
krótkoterminowych do 12 mc wynosi 8.251,36 zł. Nie posiada biernych ani czynnych rozliczeń 
międzyokresowych. 
W 2012 r. Fundacja nie posiada ani zysków ani strat nadzwyczajnych.

III

Przychody Fundacji Rozwiń Skrzydła w 2012 r.:
- przychody z działalności statutowej nieodpłatnej - 9.951,18 zł 
- dotacje (UM Lublin, MSZ, KE) - 293.254,32 zł,
- przychody finansowe - 0,10 zł, 
- przychody z działalności odpłatnej (kolonie, półkolonie, spotkania tematyczne, eventy) - 89.004,76 zł
- pozostałe przychody - 4 420,00 zł

IV

W 2012 r. Fundacja Rozwiń Skrzydła poniosła następujące koszty na:
1) realizację celów statutowych organizacji:
- nie opłacone składki ZUS za 2012 r. - 660,30 zł,
- koszty działalności statutowej odpłatnej - 68.895,53 zł,
- koszty działalności statutowej nieodpłatnej - 6.490,00 zł,
- pozostałe koszty realizacji zadań statutowych - 283.200,13 zł.

2) wydatki administracyjne w tym:
- zużycie materiałów i energii - 7.826,02 zł,
- usługi obce - 2.934,92 zł,
- podatki i opłaty - 105,00 zł,
- wynagrodzenie i ZUS - 54.078,93 zł,
- pozostałe koszty - 622,10 zł.

3) koszty finansowe - 6,94 zł

4) pozostałe koszty operacyjne - 0.00 zł.
V

W 2012 r. fundusz statutowy pozostał taki sam jak w roku poprzednim.

VI

W 2012 r. Fundacji Rozwiń Skrzydła została udzielona pożyczka w wysokości 30 000 zł przez Polsko - 
Amerykański Fundusz Pożyczkowy Inicjatyw Obywatelskich. Spłata dokonywana jest w 12 ratach.

VII

Fundacja Rozwiń Skrzydła nieustannie się rozwija. Jednak rok 2012 był trudnym okresem dlatego też 
przychody i koszty są nieco niższe niż w roku 2011.
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