
INFORMACJA DODATKOWA
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Rok obrotowy Fundacji "Rodzina" trwa 12 miesięcy - od 1 stycznia do 31 grudnia.
I. Metody wyceny
1.Aktywa trwałe wycenia się według cen zakupu - amortyzacja naliczana jest według stawek określonych w 
Rozporządzeniu Ministra finansów z 20.01.1995 roku w sprawie amortyzacji środków trwałych. Wszystkie 
środki o wartości pomiżej 3500,00 zł są amortyzowane jednorazowo w miesiącu oddania ich do używania.
2.W roku 2012 nie dokonano zadnych zmian metod księgowości i wyceny.
3.W roku 2012 nie dokonano zmian w sposobie sporządzania sprawozdania finansowego.
4.Po dniu bilansowym nie nastąpiły żadne zdarzenia nieuwzględnione w bilansie i rachunku wyników.
5.Nie wystąpiły zdarzenia dotyczące lat ubiegłych, które musiałyby być ujęte w sprawozdaniu finansowym roku 
2012.
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II.Uzupełniające dane o aktywach i pasywach
1.Fundacja "Rodzina" posiada środek trwały w postaci lokalu użytkowego zakupionego zgodnie z Uchwałą 
Zarządu Fundacji. jest to siedziba Fundacji "Rodzina".
2.Fundacja nie ma zobowiązań wobec budżetu państwa z tytułu uzyskania prawa własności do budynków, 
budowli i lokali.
3.Nie było potrzeby tworzenia rezerwy nanależności od dłużników.
4.Zobowiązania wobec budżetu w 2012 roku nie wystąpiły
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III. Znaczące informacje do interpretacji sprawozdania
1. Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej
2. Fundacja nie ma nieplanowanych odpisów amortyzacyjnych
3. Fundacja nie miała aktualizacji wartości zapasów

4..Rozliczenie głównych pozycji wyniku finansowego za 2012 rok
1.Przychody  103327,65 zł
2.Koszty realizacji zadań statutowych 66999,65 zł, w tym koszty administracyjne i utrzymanie siedziby 8757,10 
zł.
Kwotę uzyskaną z odpisu 1% podatku wydatkowano na stypendia dla szczególnie uzdolnionej młodzieży z 
rodzin ubogich, zajęcia Uniwersytetu Trzeciego Wieku,rehabilitację osób niepełnosprawnych i zużycie 
materiałów i energii.
W 2012 roku Fundacja "Rodzina" otrzymała dotację od Fundacji im. Stefana Batorego w ramach Lokalnych 
Programów Stypendialnych "Równe Szanse" oraz od Urzędu Miejskiego w Sławnie w ramach konkursu ofert.
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IV.  Dane o poręczeniach i rozrachunkach z innymi jednostkami
W roku 2012 Fundacja"Rodzina" nie posiadała żadnych zadłużeń. Nie udzielano żadnych poręczeń.
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V. Dane o środkach pieniążnych
Na dzień 1.01.2012 roku saldo środków pieniężnych wynosiło 71151,90 zł, a na dzień 31.12.2012 roku saldo 
środków pieniężnych wynosiło 108479,90 zł.
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VI. Informacja o pracownikach
Zatrudnienie w Fundacji "Rodzina" w przeliczeniu na pełne etaty: 0
Cała praca Fundacji wykonywana jest siłami wolontariatu.
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VII. Informacja o tendencjach zmian w składnikach majątku
W styczniu 2007 roku Fundacja dokonała zakupu w systemie ratalnym dzierżawionego wcześniej lokalu 
użytkowego na własną siedzibę. lokal został wyremontowany w 2008 roku.
Aktualnie nie przewidujemy żadnych zmian w składnikach majątku.
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