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RACIIT]NEK WYNIK6W
za okres od I stycznia 2012 r. do 3l grudnia 2lll2 r,

POZYCJA ' \ t . t 2 .20 t2  |  31 .  t 2 .20  t  I

Prowadzqcy ksiggi: ' i  1 ' t  -  - , ' f  
' '  ,

Jolanta Skrzypczak

Z.arzqd.
Krzysztof Jarvmowrcz

Antoni Adamowicz

A. Przychody z dzialalnoSci statutowej 260 184,32 264 283.60

I. Skladki brutto okreilone statutem
ll. Inne przychody okre(lone statutem 260 484.32 264 283.6C

B. Koszty realizacji zadari statutowych 3lE 280,97 184 568,6{

C. Wynik finansowy na dzialalno5ci statutowej (A-B) - 57 796,65 79 715,00

D. Koszty administracyjne 22 032,21 23 507.82
I. Zu2y cie materialow i energii
II. Uslugi obce
lll. Podatki i oplaty
IV. Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia spolecme i imre :iwiadczenia
V. Amortyzacja

VL Pozostale koszw rodzaiowe

8  r , 1 0
4 932,28

30.00
r6 988,83

0"00
0,00

2 753,09
l0  590.41

90,00
t0 074,32

0.00
0.00

E. Pozostale przychody operacyjne 0,00 0,01

F. Pozostale koszty operacyjne 0,00 30,61

Przychody finansowe 42,94 65,9,1

H. Koszty finansowe 4 948,21 I 0s0,56

L Wynik finansowy brutto na caloksztalcie dzialalnoSci (C-D+E-F+G-H) - 84 734,1i 55 191,96

I. Zyski i straty nadzwyczajne 0,0( 0.00

I. Zyski nadzw-vczajne (+)

IL Stratv nadzwvczaine (-)

K. Wynik finansowy og6lem (I-J) 84 734,13 55 r91 .96

L. Podatek dochodowv 2,00 2,00

M. Wynik finansowy netto (K-L) - 84 736.13 5s 189.96

I. R6lnica zwigkszajqca przychody roku nastppnego (+)
ll. R6mica zwiekszaiaca kosztv roku nastepneqo (-) -  84  736.13

55 r 89,96

Dora Montagna
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na dziei Jl  grudnia 2(t12 r.

.AKTYWA ] t  l 2 . 2 u l 2  |  t l  l 2 . 2 0 t l

\. .\ktrrva trwale I 098. I 098,90

L $'artoSci nlelnatenalne t pra\\ile

IL Rzeczorve aktvrva trs'alc

IIL Nalezno(ci dlugolenrinorve

IV. Inrvestl cjc dlugotermiuo* e

V. Dlu gtrtemrinorve rcizl iczctria utigdzr'.rkresou e

I  098.90 I 09lt.90

B. .\ktrrl.a obroto$e 62 {15,19 5l 658,72

I. Zapa sl rzeczow-vch aklvrvtlu' ttbrotor.rlch

IL NaleZnoSci kriilkotcrminon e

lil. inrvestvoje krtitkotermtnon e

L Srodki pieniqzrtc

2. lbzostale aklr'g'a t-tnansonc

4 425.65
r7 989.54
57 989.54

153.86
51 504.86
5l  504 86

(1. Krotkoterminowe rozliczenia migdzlokresonc .176,56 6 J66,62

PASY\\TA 3t t2.2012 3 1  1 2 . 2 0 i l

,\. Fundusze wlasnc - 8J 736.1 56 189,96

l. Fundusz statuto\\.\'

l i. FLurdusz z altualizacji \tvccnv

III. Wvnik linansou'v nett() za rok obrotowl

l Nad*,'-2ka prz-y-.chodir* nad kosztamt i- I
2. Nad*r2ka koszt6* nad prztchodamt (-i

l  000"00

- 84 7-16. l -l

- 8.1 736.1-3

I 000.00

55 1 89.96
55 189.96

B. Zlboniazania i rezernr na zolxrwi4zania l.t8 026.78 2 934,28

1. Zobolrqzania dlugotermino*'e z fltuh: kredrt6r i gtZlczck

II. ZoborliqTania krtitkolerminole i tundusze spccjalllc

l. Krcdvh i poZlczki

2. Inno zoborviqzanta

-1. Fundusze specialne

IIL Rezerwv na zobowtqzanta

lV. Rozliczonia migdzl'okresowe

I . Rozliczenia migdzl okresorve przvchoti6s

2. Inne rozliczetiia miedzvokresoqc

1.18 02(r.78
t40 112.02

7 914.7(\

2 934^28

2 934.28

[)astrr'a raztnr 64 290,65 59 12{,

Prorvadzqo' ksipgi

7.anqd.

: ' - , : . -  '  u t ' . i '  ,
Jrrlanta Skrzvpczak

Kzl sztot Janmos icz

.\ntoni .-\damowicz

llora \Iontagna
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FUNDACJA DLAWOLNOSCI
00-5+3 Warszarra
ul. Mokotowska 50/10

INFORMACJA DODATKOWA

do sprawozdania finansowego
za okres od 1 st1'czni a 2$12 r. do .il gruLdnia 2012 r,

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANTA FTNANSOWEGO

Fundacia dla Wolnosci z siedzibq rr Warszawic" przl ul. Mokotowskiej 50/10 zostala zarejestrotvana

23 grudnia 200-l r. u Sqdzie Rc-ionoulm dla m. st. !Var-u;z-al]. XX Wvdzial Cospodarcz,v Kra.louego

Rcjcstru Sqdorvego. pod numerem KRS 000022-t819.
W dniu 20 knielnia 2t)09 r Fundacia zostala zarejeslrouana jako organizacja po;$ku publicznego.

Fundacja nie pron'adzi odplatnej dzialalnoSci statuto\\ cl
Czas tnlania Fundacji jest nieoznaczonr .
Przcdmiotem dzialalnoSci Fundacji jest:

a) dq2enie do rozu'oju spoleczefstra opartego na knleriunt r6rvno5ci otaz. z.tt'alczanie qvkluczenia

spoteczncgo.
b) populan'zonanie kulnrralnej i spolecznel

u'spieranie inicjatl'lr' poszerzaj4cvch rviedzp
innlch pral' i obou'i4z-kou' obln"ateli.

) .

c) populary-zowanie i d4zenie do przestrzegania lnrlnoSci wpou iedzi. rvolno6ci dostgpu do

informacji oraz wolno3ci dostppu do kszlalcenra.
d) populanzorvanie integracji europejskiej oraz wiedrv- lra ternal ngadnien z-rvi4zan--vch z procesami

globalnvtni.

Roczne sprau'ozdanie finansorve sporzqdzono za okres od I stlcznia 2(ll2 r. do 31 grudnia 2012 t.

Sprau,'ozdanic to nic podlcga obou'iilzkol'i badania przez bieglcgo rervidenta.

Roczne sprawozdanic finansolve sporz4dzono przs z.ttlo2.eriu kontutuosania dzialalnoSct przez

Fundac.ip prz.ez co najmniej l2 koleinvch miesipcv i dhtzef.

Metodl 1\'!cent-majqtku oraz przl'chod6* i kosztol

Aktvua i pasnva l.r'cenioue zoslah uedlug zasad okre3lonrclt u'usta$ic z 29 u'rzeSnia 199-l r o

rachtmkott'oici (Dt..U. z 20{',2 r. Nr 76. pot. 691. z p6znielis4rui ztnianami). przv czvm:
Srodki tru,ale rn'kaz\\r,ane sq *edlug cen nabl,cia. Arnoriy-zacja ujpta rv koszlach zgodnie z planem

anroftr'zacji. naliczanajest metod4 liniou4 poctryna.i4c ocl rnicsiqca. rv ktoryrn pr4jgto Srodki tnvale

do eksploatac-ii. Skladniki maj4tku o \vartoSci nicprzekraczr{4ccj 3.500"00 PLN zaliczanc s4 do
koszt6r' u' morncncic przr-i gc ia do u21 lkou ania.
Nale2no6ci i zoboui4zania krajowe lrlkazane sq rr ku'oci,; nonlinfllnc.l.
Nalezno6ct i zobowi4zania u1'razone u' ualucie obcej rrycenianc sq r,r' ciqgu roku obrotou'ego po

irednirn kursie NBP ogloszonvm \\' ostatldm dniu roboc4'm poprzedzaj4orn dzicn przcprorvadzenia

operacji. Nale2noSci i zoborvi4zania uvra2one u rvalucie obcej na dzien bilansowy wycenione zostah'
na dziei bilansoul' u cdlug Srednicg.o kursu ogloszollego lprzcz NBP na tcn dzien.
Srodki pienipzne *' rvalucie obcel n_vceniane bv\- r,v cii1,gr,r roku obrotou'ego 'rvedlug kurs6w

stosou,anvch w dniu dokonania operacji przez bank prou'adz4cl rachunck rvalutoul. Srodki pienig2ne

u' r,valucie obce-i l1'cenionc zoslal-l na dzief bilausonl u'cdlug Srednicgo kurstt ogloszonego przez

NBP na ten dzien
Nad*1,2kp ujernnych r6znic kursorl'ch nad dodatninil uslalone na dzieri bilansor,rl lllkazano u

rachunku zvsk6rv i strat jako kosztr finansorve.

W roku obroloul'm nie u'"rsl4pih zmianv metod ksiqgo'lvoSci i rtl'cenv maj4tku.

Po dniu bilansovrym nic lvstilpi\. zdarz.enia nieuvrzglpdrtione t,l'sprarvozdartiu fiuausourrn.6

aktrrrnoSci oblrvatelskiej Wprr.er. organizacjq i

i propaplujqcy:h przestrzeganie prau' czlou icka oraz

+ .

v4



I.

I

DODATKOWE INFOR]VIACJE I WYJASNIENIA

Wl.jaSnienia do bilansu

W1'kaz zrnian *artoSci rnaj4tku tnvalego (sprzQt komputero*1)

l'artoSc poczqtko*a:

slan na
zrvrglcszen i

ck roku

w,cizlgu roku obrotorvego (rv PLN)

rnaszvn\'. urzqdzenia i aparafi
og6lnego zastosorvania

-1.:l-t8.00

-t.-t48.0t)

0.0(

(!.0(

0 ( l t l

-t.J-t8.ft)

ulnorzente:

slan na
z-u1qkszenlagrupa

tek roku

masl 'nv. urzqdzenia i aparatl
og6lnego zastosowania

0.00 +.-t+8"00

wafioSd netto.

stan na poczatck roku

0"00

ogolem 0.00

2. Fundac1a nie posiada grunt6$' unlkouanvch wieczl'(cie.

3. Fundacia u?rtkuje lokal. bgdqcv siedzibq Fundacii. nil podlsta\rlc umo\\\ nalmtt.

+. Nie w-v-stppuj4 zobowi4zania wobec budzctu panstwa lutr gntirtt z lltulu uz-n.'skania praua u'lasnoSci
budl'nk6u i budow'li.

-i. Fundacja nie udzielala i nie otr4-mala zadn.vch g$'ariancji i porqrzef.

6. NaleZno3ci dlugotermino\\'e stano\\'i kaucja za lokal bgdq* siedzibq Fundacii.

7. Nie urst4pilr odpisl' aktualizuj4ce nale2noSci.

tt. Kr6tkoterminow'e rozliczenia migdz-vokrcsot\e rv krvocie 7'76,56 PLN slanowiq poniesione rv okrcsie
spran' ozdawczl'm kosztv dot-v"czqce nasl gpnego roku obroto$ ego.

9. Fundusz statuto\\'\' Fundacti u1'nosi 1.000"00 PLN i nie b'', LnviQkszan)' \\ ciigu roku obrotorvego.

10. Zoborvi4zania dlugoterminorr e nic ur stqpih .

I 1. Zobowiqzania warunko*'e i zabezpieczone na majqtku Fundacji rue uvstqpih.

i2. Nie zostaly utrvorzone rczeml na zobowiaz-ania.
_ i

il zmrrie-jszenia
stan na

koniec roku

0.00 it.+{8.00

0.00 :+.4-t8.00

4.-148.00

+.1"18.00

stan na koniec roku
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lL Wl'jaSnienia do rachunku rr1'nikolr

L Prn'chodv z dzialalnoSci statutouej stano$i4 otr4'rlanc Srodki picniqZne od nastppulqo'ch
podmiotorv (rv PLN;:

Wladza WdraZa"f 4ca Prograrnv Europejskic

Telekomunikacja Polska SA

organizacje zagranicznc z progralnu Mlodziez x' Dzialani,Lr

Urzqd Dzielnicv Warszarva-Urs1r6u

Fundacia Rozrvoju S1'stcmu Edukacii
pozostale instrtucjc

rtplatr l7o podatku

129.448.00

30.000,00

2-1.+06.03

|  1 .762.97

1.831.97

3.7 t i  1 .59

1.057.80.

281.7-18.+0

36.532.57

2. Kosztl'realizacji zadan statutonrch dotrcz4 2

Etnoliga

Program Mlodzie2 u' Dzialaniu

obszarou dzialalnoSci Fundacti (n PLN):

Koszh administrao jne * z podzialem s'edlug rodza-ju -- slanor iq (rv PLN)

Zuncic matcr ia lou i  cncrg. i i
energia i rvoda

Uslugi obcc.
ksiggorrofc
cz)'nsz i eksploatacja biura
lntcruct
prouizje balkor,r'c

Podatki i oplatl'- oplatr s4dou'e

Wvnagrodzenia

Srliadczenia na r7.ecz. pracou'n ik6rv
skladki ZUS

Prn-chodr fi nanson'e stanol i4 (l' PLN):

Odsetki od Srodk6u na rachurtkach baukourch

Koszh' l'rnansolle stanon'i4 (n' PLN):

Odsetki

Prorvizie od otr4'manrch po4'czek

Nadul-2ka u"icrnnl'ch rdznic kursoulch nad dodalninu
(dodatnie r6znice kursou'e u1 niosll' 2 3 0. 7( ).

uiemne r6znice kursorve lr nioslr' 6-10.8ti)

8  1 . 1 0

3.3 72.00
.10,1.87

7 1 " 3 9
1.08+.02

30.00

I1 .625.00

-5.363.83

12.91

)

2.-138.03

2.100.00

- 1 1 0 , l 8

+.

6. Zrski i straf-r nadzuvczaine nie urstqpilv.

7. Rozliczenie pozvcji r62ni4cr,ch u1 nik finansowr brutlo ttd dochodu u1'kazanego l zez-naniu
podatkor'rlm (u'PLN):



W1'n ik fi nansorvl' og6lem

Prz-v-chodl ujgte w ksiggach niepodlegaj4cc opodatkollaniu, w tJ'm:

r62nica zv'ipkszaj4ca przvchodl' z poprzedniego roku

dodatnie r6znice kursowe naliczone na dzien 3 I . I 2. 20 I 2

storno uiemnvch roznic kursou,r'ch naliczonvch na dzien 31.12.201I

Kosztl' uz1-skania przychod6w nieujgte w ksiggach:

skladki ZUS za grudzien 201 I r. zaplacone $' st-!'czntu 2012 r

Koszty niestanowi4ce liosztriw uz1'skania pm1'chodriw, w t1"m:

koszq' dzialalnoSci statuto\yej rv bieZ4o m roku
skladki ZUS za grudzien 2012 r. zaplacotte w stvczltllt 2013 r.

niezaplaconc odsetki
odsetki budzetou'e
uiemnc r6znice kursowe naliczone na dzien 3l t2.2(N12

na dz ic f i  31 .12 .2011

Dochtid

Doch6d n'olnionr'. przeznac 1,o\\' na dzialalnoic stat utou i1

Doch6d podlegaj4* opodatkowaniu

I storno uiemnvch r6znic kursoxlch naliczonvch

-55.191r,t

-55. I tt9.96
-1 .35

0"07

-129,36

-129.36

J18.857,0{
318.280.97

l78 .0 i
158.86
12.00

252.25
-25.07

178.802.31

Prou'adz4cv ksiggi:

Jolanta Skr4'pczak

Zarz4d:
Antoni Adamouicz

. , ' - .  . ' ,  i
j , -  - - -'/ --

data nndnl c

data podpis

Krzn-sztof Jarymou'icz

Dora lv{ontagna

data podprs

data podpis

-8-1.73-1,13
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SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI 
FUNDACJI DLA WOLNOŚCI

ROK 2012

I. DANE ORGANIZACYJNE

Nazwa: Fundacja dla Wolności
Adres siedziby: ul. Mokotowska 50/10, 00-543 Warszawa
Adres korespondencyjny: ul. Mokotowska 50/10, 00-543 Warszawa 
Data wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego: 23.12.2004 r.

KRS: 0000224819
REGON: 140021410

Członkowie Zarządu Fundacji dla Wolności:
1. Krzysztof Jarymowicz, PESEL 79022700630 – Prezes Zarządu.
2. Antoni Adamowicz, PESEL 79071500755 – Wiceprezes Zarządu.
3. Dora Montagna, PESEL 79081317868 – Sekretarz Zarządu.

Członkowie Rady Fundacji dla Wolności:
1. Antoni Komasa-Łazarkiewicz, PESEL 80031200855 – Przewodniczący Rady.
2. Julian Kutyła, PESEL 79021700037 – Członek Rady.

Fundacja jest miejscem inicjatyw, badań oraz dyskusji dotyczących praw indywidualnych i zbiorowych 
ze szczególnym naciskiem na podmioty dotknięte dyskryminacją społeczną. Bazując na zapisach 
Deklaracji Praw Człowieka przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne ONZ, a w szczególności jej artykułach 
o numerach: 7, 18, 19, 20, 27 oraz na zapisach Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Fundatorzy 
ustanowili następujące cele Fundacji:

1. Dążenie do rozwoju społeczeństwa opartego na kryterium równości, zwalczanie wykluczenia 
społecznego, dotyczącego w szczególności takich grup, jak: mniejszości etniczne, narodowe, 
religijne, seksualne oraz innych grup narażonych na dyskryminację.

2. Popularyzowanie kulturalnej i społecznej aktywności obywatelskiej poprzez organizację 
i wspieranie inicjatyw poszerzających wiedzę i propagujących przestrzeganie praw człowieka 
oraz innych praw i obowiązków obywateli; wspieranie i organizowanie aktywności dążących 
do popularyzacji mechanizmów i wiedzy na temat instytucji demokratycznych.

3. Popularyzowanie i dążenie do przestrzegania wolności wypowiedzi, wolności dostępu 
do informacji oraz wolności dostępu do kształcenia. 

4. Popularyzowanie integracji europejskiej, jako najlepszego sposobu współistnienia krajów 
i społeczeństw europejskich oraz dążenie do dalszego postępowania tego procesu oraz włączania 
do niego kolejnych krajów. 

5. Popularyzowanie wiedzy na temat zagadnień związanych z procesami globalnymi oraz dążenie 
do lepszej współpracy międzynarodowej na rzecz rozwiązywania problemów globalnych.

1 / 4



II. SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE

Fundacja dla Wolności (zwana dalej „Fundacją”) w okresie objętym niniejszym sprawozdaniem 
zrealizowała następujące działania: 

1. Przez cały rok Fundacja realizowała projekt Etnoliga integrujący cudzoziemców i inne 
warszawskie mniejszości poprzez wspólne uprawianie sportu i udział w kursach edukacyjnych. 
Projekt, rozpoczęty w 2005 r., ma też na celu zwrócenie uwagi opinii publicznej na problem 
rasizmu i seksizmu. Fundacja współpracuje z przedstawicielami ponad 30 mniejszości etnicznych, 
organizacjami antyrasistowskimi i kobiecymi. Sponsor: Orange. Finansowanie: Europejski 
Fundusz na rzecz Uchodźców, Urząd Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawa, Fundacja im. Stefana 
Batorego, Football Against Racism in Europe. Honorowi Patroni: Prezydent m.st. Warszawy, 
Ministerstwo Sportu i Turystyki, Rzecznik Praw Obywatelskich, Ministerstwo Spraw 
Zagranicznych. Oficjalni partnerzy: Stowarzyszenie Interwencji Prawnej, Stowarzyszenie „Nigdy 
Więcej”, Eurogol Karol Mikulski, English Football Academy.

W 2012 r. prowadziliśmy:

a) dwie edycje turnieju piłkarskiego dla dorosłych i jedną edycję dla młodzieży

Rozgrywki toczyły się na wiosnę i jesienią. Każda drużyna była gospodarzem 
jednej kolejki – szykowała  oprawę meczową, prezentację multimedialną lub 
plastyczną i poczęstunek. Uczestnicy mieli zapewnioną halę, sprzęt sportowy, 
produkty spożywcze, wodę, opiekę medyczną oraz stroje. W zależności od wieku 
uczestników organizowane były dodatkowe warsztaty i spotkania.

b) treningi piłki nożnej połączone z kursem angielskiego (dla młodzieży) i polskiego (dla 
dorosłych)

Autorski program skierowany do grupy młodszej kojarzył naukę języka ze pasją 
sportową (zajęcia prowadzili brytyjscy kwalifikowani trenerzy). Kurs dla 
dorosłych koncentrował się na nauce podstaw języka polskiego, zajęcia sportowe 
służyły dodatkowej integracji.   

c) szkolenia specjalistyczne

Intensywne kursy doszkalające z przedsiębiorczości, projektowania stron 
internetowych oraz filmowania prowadziliśmy wiosną.

d) półkolonie

Cykl zajęć letnich dla młodzieży cudzoziemskiej w różnym wieku. Zajęcia 
sportowe, animacyjne, kulturalne, krajoznawcze, animacyjne i inne – dopasowane 
do potrzeb grup.

Ponadto:

e) wzięliśmy udział w Wielokulturowym Warszawskim Street Party gdzie 
przeprowadziliśmy pokazowe treningi piłkarskie

f) razem z Muzeum Historii Żydów Polskich współorganizowaliśmy piknik Warszawscy 
Sportowcy (w ramach Nocy Muzeów): mini-turniej piłkarski z udziałem piłkarzy 
Etnoligi, lokalnej społeczności Muranowa oraz młodzieży żydowskiej

We wszystkich działaniach wzięło udział w sumie ok. 400 osób, z czego mniej więcej połowę 
stanowili cudzoziemcy z Europy, Azji, Afryki i Ameryki Południowej. W każdej drużynie musieli 
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grać przedstawiciele różnych kultur, kobiety i mężczyźni. Kursy, treningi i pozostałe zajęcia były 
skierowane przede wszystkim do uchodźców (dorosłych i dzieci).

2. Przez cały rok Fundacja realizowała projekty w ramach programu Unii Europejskiej „Młodzież w 
działaniu” (http://www.mlodziez.org.pl/program/o-programie). Łącznie zorganizowaliśmy 25 
wyjazd 25 projektów wolontariatu z organizacjami partnerskimi w kilkunastu krajach 
europejskich oraz w Gruzji oraz jedną wymianę młodzieżową w Szwecji. Projekty dotyczyły 
głównie tematów obywatelskich, kultury, współpracy międzynarodowej oraz rozwoju lokalnego.

Ponadto:

1. W Fundacji przez cały 2012 r. zatrudniony był Dyrektor Fundacji.

2. Fundacja zatrudniała realizatorów projektów i podwykonawców, a także współpracowała z grupą 
kilkunastu wolontariuszy. 

3. Fundacja pozostawała członkiem sieci Fundacji im. Anny Lindh.

III. INFORMACJE FINANSOWE

1. Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej

2. Odpisy uchwał Zarządu Fundacji – w załączniku

3. Informacja o wysokości uzyskanych przychodów (w złotych)

Wpłaty na cele statutowe 205.294,36

Odsetki od środków na rachunkach bankowych 42,94
Inne przychody finansowe 230,70
Pozostałe przychody operacyjne 0,00

4. Informacja o poniesionych kosztach (w złotych)

Razem na realizację celów statutowych 318.280,97
Wydatki administracyjne (pozostałe koszty ogólne) 22.032,21
Koszty finansowe 5.178,91
Pozostałe koszty operacyjne 0,00

5. Pozostałe informacje

a) W 2012 r. Fundacja zatrudniała jednego członka Zarządu. Łączna kwota wypłaconych 
wynagrodzeń z tytułu umów o pracę wyniosła 11.625,00 zł – wynagrodzenie zasadnicze oraz 
32.416,02 zł – wynagrodzenie związane z projektem „Etnoliga”.

b) W okresie sprawozdawczym wydatki na wynagrodzenia z umów zlecenia i o dzieło wyniosły 
60.983,49 zł.

c) Fundacja nie udzielała pożyczek.

d) Fundacja nie zakładała lokat terminowych w roku obrotowym. Środki pieniężne były trzymane na 
bankowych rachunkach bieżących w Volkswagen Bank Polska S.A. oraz ING Bank Śląski S.A.
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e) Fundacja nie nabywała obligacji, udziałów, akcji w spółkach prawa handlowego.

f) Fundacja nie nabywała nieruchomości.

g) Fundacja nie nabywała środków trwałych. 

h) Aktywa i zobowiązania Fundacji na dzień 31 grudnia 2012 r. wynoszą (w złotych):

Należności długoterminowe (kaucja za lokal) 1.098,9
Należności krótkoterminowe, w tym: 4.425,65
– z tytułu dostaw towarów i usług 3.924,67
– inne 500,98
Środki pieniężne, w tym: 57.989,54
– w kasie 358,50
– na rachunkach bankowych w Volkswagen Bank 56.857,35
– na rachunkach bankowych w ING Bank Śląski 773,69
Zobowiązania krótkoterminowe, w tym: 148.026,78
– z tytułu kredytów i pożyczek 140.112,02
– z tytułu dostaw towarów i usług 4.756,39
– z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych 2.211,39
– inne 946,98

6. Dane o działalności zleconej przez podmioty państwowe i samorządowe 

W 2012 r. Fundacja realizowała projekt „Mała Etnoliga” na zlecenie Urzędu Dzielnicy Ursynów m. st. 
Warszawa (dotacja w wysokości 11.762,97 zł).

7. Informacje o rozliczeniach z tytułu zobowiązań podatkowych

Fundacja nie zalega w płatnościach z tytułu zobowiązań podatkowych wobec budżetu.
Na dzień 31 grudnia 2012 r. występują zobowiązania Fundacji z tytułu:
–  podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 296,00 zł 
–  podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 2,00 zł 
–  ubezpieczeń społecznych w wysokości 1.913,39 zł.

8. Informacje o kontroli

W 2012 r. w Fundacji prowadzony był monitoring merytoryczny oraz finansowy projektu „Etnoliga” 
przez kontrolerów Władzy Wdrażającej Projekty Europejskie (nie wykazały istotnych uchybień).

Sprawozdanie sporządzone przez:

Krzysztof Jarymowicz ___________    _________________________________
data   podpis

Antoni Adamowicz ___________    _________________________________
data   podpis

Dora Montagna ___________    _________________________________
data   podpis
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