
INFORMACJA DODATKOWA
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I. Metody wyceny aktywów i pasywów- wg ustawy o rachunkowości, z tym że:
1) Materiały i towary wyceniane wg cen zakupu i odpisywane w koszty w momencie ich nabycia,
2) Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne- wg cen nabycia lub kosztów wytworzenia lub wartości 
przeszacowanej (po aktualizacji wyceny), pomniejszone o odpisy umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej 
utraty wartości. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości do 3500 zł umarza się jednorazowo 
w miesiącu nabycia,
3) Środki trwałe w budowie- w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich 
nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonym o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości,
4) Inne rzeczowe składniki aktywów obrotowych – wg cen zakupu lub kosztów trwałej utraty wartości,
5) Należności i udzielone pożyczki- w kwocie wymagającej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożności,
6) Zobowiązania w kwocie wymagającej zapłaty,
7) Rezerwy – uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości,
8) Fundusze własne oraz pozostałe aktywa i pasywa- wg wartości nominalnej.

II

II. Uzupełniające dane o aktywach i pasywach
W skład środków trwałych wchodzą na 31-12-2011 r. (łączna wartość brutto 484,588,94 zł)
• Grunt w Piasku pow. 2508 m2 netto:180,000 zł,
• Budynek Fundacji w Piasku + budynek gospodarczy (zaplecze) w Piasku netto 259.988,03 zł
• Zestaw komputerowy szt 3 netto 500,00 zł
• Samochody osobowe szt 3 netto 19.897,30 zł
• Drukarka wielofunkcyjna sz 1 netto 3.388,65 zł
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III. Informacja o strukturze zrealizowanych przychodów 
W roku podatkowym 2011 r. Fundacja otrzymała łączną wartość darowizn: 306.360,50 zł

1) Darowizny pieniężne od krajowych osób fizycznych : 85.819,61
2) Darowizny pieniężne od krajowych osób prawnych, instytucji: 31.944,96
3) Darowizny pieniężne od osób i instytucji zagranicznych: 138,031,33
4) Darowizny pieniężne bezimienne: 28.055,77
5) Darowizny rzeczowe : 0
6) Wypłaty 1% podatku PIT (OPP) 22.508,83
  Wynik finansowy z lat poprzednich do rozliczenia w roku 2011 – 58.214,51
Darczyńcy- osoby prawne, którzy darowali jednorazowe kwoty powyżej 15.000,00zł oraz             Darczyńcy – 
osoby prawne, którzy darowali łącznie kwoty powyżej 35.000,00
1. KEB ZENTRUM KILCHZIMMER             – 101.011.53 ZŁ
4438 LANGENBRUCK – SZWAJCARIA
W roku 2011, Fundacja prowadziła działalność odpłatną, gdzie uzyskała przychód : 80,495,00zł
1. Organizacja obozów : 79,000,00
2. Materiały religijne: 415,00
3. Szkolenie wolontariuszy: 1,080,00
Razem przychód statutowy : 445,070,01 zł
Pozostałe przychody: 7,871,75 – refundacja PFRON, 5,000 sprzedaż samochodu osobowego
Przychody finansowe: 505,77 odsetki na lokacie bankowej
Otrzymane przychody służą w całości do wykonanie celów statutowych, działanie i utrzymania Fundacji.
Razem wszystkie przychody 2011: 4000,233,06 zł (CIT-8)
Przychody z lat poprzednich: 58,214,51 zł
Razem wszystkie przychody 2011 z przychodami przeniesionymi z lat poprzednich : 458,447,57 zł
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IV. Informacje o strukturze kosztów
Koszty statutowe: 11,351,82 – związane z realizacją celów statutowych
Koszty administracyjne: 294,245,76 – w tym koszty wynagrodzeń i ubezpieczeń społecznych : 205,932,46 zł
Pozostałe koszty: 317,22 zł
Koszty finansowe: 1,046,97 zł (koszty bankowe)
Razem wszystkie koszty 2011: 409,961,77 zł (CIT - 8)
Koszty przeniesione z lat poprzednich: 0 zł
Razem wszystkie koszty 2011 z przeniesionymi kosztami z lat poprzednich : 409,961,77

Druk: MPiPS



Sporządzono dnia:2012-04-14
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V. Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

W 2011 roku, zgodnie z uchwałą z dnia 18-05-2011 przekazano dodatni wynik finansowy za rok 2010 w kwocie 
155,898,51 zł na: Fundusz statutowy – 97.684,00 oraz na przychody roku 2011 – 58,214,51 zł.

Dodatni wynik finansowy 2011r 48,485,80 zł przekazano na księgowe zwiększenie przychodów w roku 2011 i w 
przyszłości rozliczony w celach statutowych Fundacji i działaniach Fundacji.
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VI. Dane dotyczące udzielonych gwarancji, poręczeń i innych zobowiązań związanych z działalnością 
statutową.
       Nie udzielono żadnych gwarancji i poręczeń innym podmiotom. Wszystkie zobowiązania fundacji są 
regulowane w wyznaczonym terminie.

VII

VII. Informacje o tendencjach zmian w przychodach i kosztach oraz składnikach majątku i źródła ich 
finansowania.
W roku 2011 zmniejszył się udział darowizn w porównaniu z rokiem 2010 o 291,696,19 zł. Fundacja otrzymała 
w roku 2011 pierwsze wpływy z działalności odpłatnej 80,945,00 zł   Koszty administracyjne zwiększyły się w 
porównaniu z rokiem 2010 o łącznie 66,855,87 zł. (koszty wynagrodzeń z narzutami wzrosły o 70,969,90 przy 
malejących pozostałych kosztach rodzajowych o 4,114,03zł) Fundacja prowadzi inwestycje: rozbudowa 
siedziby, obecnie dotychczasowy nakład wynosi 24,721,51 zł, inwestycja ta jest obecnie ze względów 
finansowych wstrzymana czasowo.
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