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FUNDACJA MOŻNA INACZEJ

Informacja dodatkowa za 2012 r.

1 Podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty

Zobowiązania z tytułu

okres wymagalności
Razemdo 1 roku powyżej 1 roku

stan na

koniec roku obrotowego
1. kredytów i pożyczek 0,00 0,00
2. dostaw i usług 220,10 0,00 220,10
3. podatków 0,00 0,00
4. ubezpieczeń społecznych 0,00 0,00
5. wynagrodzeń 0,00 0,00
6. zobowiązań wekslowych 0,00 0,00
7. innych zobowiązań 0,00
Razem 0,00 0,00 0,00 0,00

2 Informacje o strukturze przychodów - źródła i wysokość
a. Przychody z działalności statutowej 
Składki brutto określone statutem

darowizny

400,00
400,00

Pozostałe przychody określone statutem 0,00

początek roku 
obrotowego

koniec roku 
obrotowego

początek roku 
obrotowego

początek roku 
obrotowego

koniec roku 
obrotowego

4 190,65 4 190,65
4 410,75 4 410,75

19 629,99

Przychody z działalności statutowej 
nieodpłatnej pożytku publicznego 19 229,99

19 229,99

Przychody z działalności statutowej 
odpłatnej pożytku publicznego
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3 c. Przychody finansowe 0,07
Cena sprzedaży akcji i udziałów
Odsetki od lokat, wkładów bankowych 0,07
Odsetki od pożyczek

Otrzymane dywidendy od akcji obcych
Inne przychody finansowe

4 Informacje o strukturze kosztów

0,00
świadczenia pieniężne: 0,00

świadczenia niepieniężne: 0,00
(wyszczególnienie)

0,00
świadczenia pieniężne: 0,00

świadczenia niepieniężne: 0,00
(wyszczególnienie)

0,00
świadczenia pieniężne 0,00
(wyszczególnienie)

świadczenia niepieniężne 0,00
(wyszczególnienie)

Koszty administracyjne:
- zużycie materiałów i energii 940,92
- usługi obce
- podatki i opłaty 30,00

0,00
- amortyzacja
- pozostałe koszty 140,40

Odsetki od posiadanych papierów 
wartościowych

Koszty realizacji działalności statutowej 
nieodpłatnej pożytku publicznego

Koszty realizacji działalności statutowej 
odpłatnej pożytku publicznego

Pozostałe koszty realizacji zadań 
statutowych

11 101,34

9 990,02

- wynagrodzenia oraz ubezpieczenia 
społeczne i inne świadczenia
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5 Źródła zwiększenia i wykorzystanie funduszu statutowego

Wyszczególnienie
Fundusz

statutowy z aktualizacji wyceny
1. Stan na początek roku obrotowego
a. zwiększenia 0,00
- z zysku roku 2012
- inne
b. zmniejszenia 0,00 0,00
- strata za 2011 rok
- inne
2. Stan na koniec okresu obrotowego 0,00

6 Rozliczenie wyniku na działalności statutowej

Wynik na działalności statutowej
w tym:
działalność statutowa
działalność gospodarcza 0,00

2 500,00
8 528,72
8 528,72

11 028,72

8 528,72

8 528,72
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