Informacja dodatkowa
sporządzona w ramach sprawozdania finansowego
za 2012 rok
Rachunkowość Fundacji prowadzona była w oparciu o Rozporządzenie Ministra Finansów z
dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla jednostek
nieprowadzących działalności gospodarczej.
Działalność Fundacji prowadzona jest zgodnie ze Statutem. Bilans za rok 2012 sporządzony
jest według załącznika nr 1, rachunek zysków i strat sporządzony według załącznika nr 2 do
Rozporządzenia Ministra Finansów.
Fundacja w 2012 roku osiągnęła przychody wyłącznie z tytułu wpłat darczyńców:
- osób fizycznych w ogólnej kwocie

7 500,00

- osób prawnych i innych

13 000,00
20 500,00

Zgodnie ze statutem, Fundacja przeznaczyła na działalność statutową razem 12 838,04 zł. z
podziałem na:
- nagroda dziennikarska

10 000,00

- umowa cywilno-prawna

200,00

- koszty związane z organizacją
spotkań dyskusyjnych młodzieży
z gronem dziennikarzy

2 638,04

Fundacja poniosła koszty bieżące razem w kwocie 481,71 zł, w tym:
- opłaty bankowe

316,96

- materiały biurowe (pieczątki, druki)

136,10

- inne koszty (prace poligraficzne)

28,65

Nadwyżka przychodów nad kosztami osiągnięta za 2012 rok w kwocie 7 180,25 zł. zwiększy
kapitał zapasowy przeznaczony na finansowanie działalności Fundacji. Wynik netto za 2011
rok w kwocie 613,98 zł bilansowo został ujęty w pozycji kapitał zapasowy. Natomiast
finansowo, zwiększył środki pieniężne na działalność Fundacji, co jest podane w zestawieniu
Finansowym.
W aktywach bilansu wykazano tylko Aktywa obrotowe w kwocie 11 794,23 zł. i są to środki
pieniężne z podziałem na:
- gotówka w kasie

4 686,71

- środki w banku

7 107,52

W pasywach bilansu wykazano tylko Fundusze własne w kwocie 11 794,23 zł. z podziałem
na:
- fundusz statutowy

4 000,00

- kapitał zapasowy (zysk 2011 roku)

613,98
1

- wynik finansowy dodatni za 2012 rok

7 180,25

Fundacja nie zatrudnia pracowników etatowych.
Zarząd Fundacji nie pobierał żadnych wynagrodzeń.
Wypłacane nagrody dziennikarskie zostały opodatkowane zryczałtowanym podatkiem
dochodowym w wysokości 10%, pobranym i rozliczonym przez płatnika, zgodnie z art. 30 ust
1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej, nie udziela pożyczek, poręczeń a także nie
ma zobowiązań warunkowych.
Fundacja nie posiada środków trwałych, a działalność prowadzi w użyczonym lokalu.

Zarząd Fundacji
Jacka Maziarskiego
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