
INFORMACJA DODATKOWA

Sporządzono dnia:

I

W 2013 r. w czasie działalności Fundacji Rozwiń Skrzydła nie wystąpiły metody wyceny wartości 
niematerialnych i prawnych, środków trwałych oraz majątku finansowego.

II

Na stan 31.12.2014 r. Fundacja posiada zobowiązania krótkoterminowe do 12 mc w wysokości 60 816,15 zł 
natomiast wysokość należności krótkoterminowych do 12 mc wynosi 2350, 41 zł Nie posiada biernych ani 
czynnych rozliczeń międzyokresowych. W 2013 r. Fundacja nie posiada ani zysków ani strat nadzwyczajnych.

III

Przychody Fundacji Rozwiń Skrzydła w 2013 r.:
- przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego - 4 589,14 
- przychody z działalności statutowej odpłatnej - 77 196,86 zł,
- pozostałe przychody określone statutem - 80 350,32 zł
- przychody finansowe - 0,02 zł

W 2013 r. Fundacja Rozwiń Skrzydła poniosła następujące koszty na:
1) realizację celów statutowych organizacji:
- koszty realizacji zadań statutowych działalności nieodpłatnej pożytku publicznego - 3 560,00 zł,
- koszty realizacji zadań statutowych działalności odpłatnej pożytku publicznego - - 75 575,12 zł,
- pozostałe koszty realizacji zadań statutowych - 70 372,86 zł,

2) wydatki administracyjne:
- zużycie materiałów i energii - 4995,39 zł,
- usługi obce - 158, 98 zł,
- podatki i opłaty - 91,60 zł,
- wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia - 45 426,55 zł,
- pozostałe - 143, 90 zł.

3) koszty finansowe - 1,30 zł
IV

W 2013 r. fundusz statutowy pozostał taki sam jak w roku poprzednim.

V

W 2013 r. fundusz statutowy pozostał taki sam jak w roku poprzednim.

VI

W 2013 r. Fundacji Rozwiń Skrzydła została udzielona pożyczka w wysokości 40 700 zł (Polsko - Amerykański 
Fundusz Pożyczkowy Inicjatyw Obywatelskich, osoba prywatna)

VII

Rok 2013 r. był bardzo trudnym okresem dla Fundacji. Przeinwestowała w zatrudnienie personelu, co niestety 
nie przełożyło się na przychody Fundacji. W II połowie roku zmuszona była do zaciągnięcia pożyczek.

Druk: MPiPS


