
INFORMACJA DODATKOWA
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Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne wycenia się wg cen nabycia pomniejszone o odpisy 
amortyzacyjne oraz odpisy z tyt. trwałej utraty wartości; 
Rzeczowe składniki aktywów obrotowych wycenia się wg cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych 
od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy tj. z uwzględnienie odchyleń od cen ewidencyjnych i 
pomniejszonych o odpisy aktualizacyjne  
Należności wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty pomniejszonych o odpisy aktualizacyjne  
Zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty  
Rezerwy na przewidywane straty-  koszty wycenia się w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej kwocie  
Fundusze własne, środki pieniężne oraz pozostałe aktywa i pasywa  wycenia się w wartości nominalnej 

 
a. Rzeczowe aktywa trwałe - środki trwałe      
1. urządzenia techniczne i maszyny stan na pocz. roku obrot.  26 354,40 zł, 
                                                   stan na koniec roku obrot.- 26 354,40 zł 
2. inne środki trwałe stan na pocz. roku obrot. - 107.707,01 zł, 
                                stan na koniec roku obrot. - 107 707,01 zł 

b. Umorzenie środków trwałych - amortyzacja        
3. urządzenia techniczne i maszyny 18.894,50 - stan na pocz roku obrot   
                                                           5737,26- amortyzacja,     
                                                        24.631,76 - stan na koniec roku obrot, 
                                                        12 105,18- stan na początek roku obrot. (netto)    
                                                           1722,64 - stan na koniec roku obrot(netto)
5. inne środki trwałe                           99.600,36 - stan na pocz. roku obrot.,  
                                                           3860,00 - amortyzacja      
                                                       103460,36 - stan na koniec roku obrot. 
                                                        11 966,65 - stan na początek roku obrot(netto) 
                                                           4246,65 - stan na koniec roku obrot(netto)
Razem                                       118.494,86 - stan na pocz. roku obrot                                
                                                        28 005,28 - amortyzacja
                                               118 494,86 - stan na koniec roku obrot.
                                                 24 071,83 - stan na początek roku obrot.
                                                15 566,55 - stan na koniec roku obrotowego

Grunty użytkowane wieczyście - nie dotyczy
Środki trwałe używane na podstawie umowy najmu lub dzierżawy - nie dotyczy
Wartości niematerialne i prawne - nie dotyczy
Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych - nie dotyczy
Inwestycje długoterminowe - nie dotyczy
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Należności z tytułu                                                                                                         
                      Stan na początek roku        Stan na koniec roku
1. dostaw i usług   11 110,00 zł                       14 647,00 zł                
2. innych należności     13 500,00 zł                             0,00 zł 
Razem                   24 610,00 zł                    14 647,00 zł 
     
Zobowiązania z tytułu  
                        Stan na początek roku     Stan na koniec roku
1. dostaw i usług  1 779,90 zł                     1 659,57 zł 
2. podatków               0,00 zł                        108,00 zł 
3. wynagrodzeń               0,00 zł                               245,00 zł 
4. inne zobowiązania        0,00 zł                            3 000,00 zł
Razem                 1 779,90 zł                            5 012,57 zł

Rozliczenia czynne i bierne - nie dotyczy

Rozliczenia międzyokresowe przychodów:
um. MKiDN nr 1656/09/FPK/DEK
stan na pocz. roku obrot - 11.371,38 zł
sta na koniec roku obrot -   2.039,92 zł

Zyski i straty nadzwyczajne nie wystąpiły

Zatrudnienie i wynagrodzenia - fundacja nie zatrudniała żadnej osoby na podstawie umowy o pracę
III

Informacje o strukturze przychodów - źródła i wysokość 
I. Przychody z działalności statutowej  136 233,96 zł

1. Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego 107 446,50 zł 
*Wpłaty 1% na OPP - 17 315,21 zł
*darowizny pieniężne - 35 262,00 zł
*środki finansowe z Narodowego Centrum Kultury - 26 946,84 zł
* dotacja z Urzędu Gminy Milówka - 2 922,45 zł
* środki finansowe MKiDN - 25 000,00 zł

2.Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego - 19 456,00 zł
*sprzedaż albumów - 8 305,00 zł
* inne przychody - 11 151,00 zł

3. Inne przychody z działalności statutowej - 9 331,46 zł
*odpis amortyzacyjny MKiDzN - 9 331,46zł

Pozostałe inne przychody- 9 794,42 zł

Przychody finansowe - 156,23 zł
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Sporządzono dnia:2014-06-29

Informacje o strukturze kosztów 
1.Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego- 121 339,79 zł
a.świadczenia pieniężne: 0,00 zł
(wyszczególnienie): 

b. świadczenia niepieniężne - 121 339,79 zł
(wyszczególnienie) 
*koszty poniesione na realizację projektu:
-pt. "Zakup instrumentów  muzycznych" ze śródków MKiDN w 2009 roku - amortyzacją - 6 197,26 zł
-pt. "Zakup instrumentów dla Ogniska Twórczości Artystycznej ze środków MKiDN w  2010 roku - amortyzacja - 
3 400,00 zł
-pt. "Strój mieszczan cieszyńskich" w ramach serii wydawniczej "Stroje ludowe w Karpatach polskich" - 36 
800,01 zł
-pt. "Moja pierwsza kapaela góralska" - 3 826,24 zł
-pt. "Letnie warsztaty artystyczne z FBG" - 38 609,64 zł 
*koszty nauki gry na instrumentach- 31 916,24 zł
*koszty promocji 1% OPP - 590,40 zł
 
2.Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego - 29 885,37 zł

a.świadczenia pieniężne: 29 885,37 zł
*wartość sprzedanych albumów - 11 409,00 zł
*koszt sprzedaży albumów- 18 476,37 zł

b. świadczenia niepieniężne: 0,00 zł
(wyszczególnienie) 
  
3. Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych- 0,00 zł
 
4.Koszty administracyjne: 4 089,58 zł
* zużycie materiałów i energii - 2 111,20 zł
* usługi obce - 1 668,38 zł
* podatki i opłaty - 310,00 zł
* wynagrodzenia oraz ub. społ. i inne świadczenia - 0,00 zł
* amortyzacja 0,00 zł
* pozostałe koszty 0,00 zł

5. Pozostałe inne koszty (nadwyżka kosztów nad przychodami roku 2012) - 25 894,28 zł

6. Koszty finansowe - 63,00 zł
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a. Źródła zwiększenia i wykorzystanie funduszu statutowego  
  
1. Stan na początek roku obrotowego funduszu statutowego 148 307,43 zł 
a. zwiększenia funduszu statutowego 0,00 zł
- z zysku 0,00 
- inne (kapitał zapasowy) 0,00 zł 
b. zmniejszenia funduszu statutowego 0,00 zł
- pokrycie straty 0,00 zł
- inne 0,00 zł 
2. Stan na koniec okresu obrotowego 148 307,43 zł

b. Rozliczenie wyniku na działalności statutowej 
 
Wynik na działalności statutowej - 14 991,20 zł
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Fundacja nie udzieliła gwarancji, poręczeń i innych zobowiązań związanych z działalnością statutową.
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