
DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

I

1) 
a.Rzeczowe aktywa trwałe – środki trwałe
Nazwa grupy składników majątku trwałego / Stan na początek roku obrotowego / Przychody / Stan na koniec 
roku obrotowego 
Urządzenia techniczne i maszyny / 80458,93 / 101742,72 / 182201,65
b.Umorzenie środków trwałych – amortyzacja
Nazwa grupy składników majątku trwałego / Stan na początek roku obrotowego /Amortyzacja / Stan na koniec 
roku obrotowego
Urządzenia techniczne i maszyny / 78967,26 / 103042,08 / 182009,34
c.Aktywa trwałe netto
Stan na początek roku obrotowego / Stan na koniec roku obrotowego 
1 491,67 / 192,31
2) Fundacja nie posiada gruntów użytkowanych wieczyście i nie dokonała zakupu w roku 2011
3) Fundacja nie posiada środków trwałych używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w 
tym z tytułu umów leasingu
4) Fundacja nie posiada zobowiązań wobec budżetu państwa ani wobec jednostek samorządu terytorialnego z 
tytułu uzyskania praw własności budynków i budowli
5) dane o strukturze własności kapitału podstawowego oraz liczbie i wartości nominalnej subskrybowanych 
akcji, w tym uprzywilejowanych
Stan na początek roku obrotowego / Stan na koniec roku obrotowego
Fundusz Statutowy 96 841,20 / 96 841,20
6) Funduszu zapasowego i rezerwowego fundacja nie tworzyła
7) propozycja co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy
970,31 zł. na pokrycie straty z lat ubiegłych
257 748,57 zł. na realizację celów statutowych
8) Inwestycje długoterminowe stanowi budowa systemu komputerowego e-centra
9) dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, 
zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego
Stan na początek roku obrotowego / Zwiększenia / Wykorzystanie / Stan na koniec roku obrotowego
396 / 0 / 0 / 396
10) podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, 
przewidywanym umową, okresie spłaty
Zobowiązania długoterminowe nie wystąpiły.
do 1 roku / Początek roku obrotowego / Koniec roku obrotowego
z tyt. dostaw i usług / 14 843,73 / 14 534,41
z tyt. podatków / 834 / 12 940,00
z tyt. ubezpieczeń społ. / 0 / 42 479,01 
z tyt. innych zobowiązań / 2 702,51 / 35 658,74
11) Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów dokonywane są w odniesieniu do poniesionych kosztów 
dotyczących przyszłych okresów sprawozdawczych. W roku 2011 czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów 
nie wystąpiły. Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowią rezerwy tworzone na pokrycie kosztów 
dotyczących okresu rozliczeniowego, które nie zostały zafakturowane na dzień bilansowy.
W okresie sprawozdawczym wystąpiły rozliczenia międzyokresowe przychodów, stanowią one wartość 
otrzymanych, ale niewydatkowanych do dnia 31.12.2011 r. środków z dotacji przeznaczonych na realizację 
projektów w roku 2012. 
12) Nie występują zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki
13) Zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez fundację gwarancje i poręczenia, także 
wekslowe; odrębnie gwarancje i poręczenia dla jednostek powiązanych. 
- Ustanowienie tytułu egzekucyjnego na podstawie art.777 par.1 pkt.5 KPA, w dniu 11-07-2011 r. dot. umowy 
ZZ/000103/07/D
- Ustanowienie tytułu egzekucyjnego na podstawie art.777 par.1 pkt.5 KPA, w dniu 20-07-2011 r. dot. umowy 
ZZ/000102/07/D
- Ustanowienie tytułu egzekucyjnego na podstawie art.777 par.1 pkt.5 KPA, w dniu 19-08-2011 r. dot. umowy 
nr ZZO/000128/07/D
Powyższe zobowiązania zabezpieczają prawidłową realizację umów projektowych.
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II
1) struktura rzeczowa (rodzaje działalności) i terytorialna (kraj, eksport) przychodów netto ze sprzedaży 
produktów, towarów i materiałów
Struktura przychodów – źródła i wysokość
a. Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego 3210064,62, w tym:
Dotacje z budżetu państwa: 130 912,81
Dotacje ze środków europejskich: 741 839,24
Dotacje ze środków samorządowych: 215 440,26
Dotacje od krajowych organizacji pozarządowych: 5 787,06
Dotacje ze środków zagranicznych: 190 967,00
Dotacje ze środków PFRON: 1 757 549,98
Darowizny pieniężne od osób prawnych: 109 600,00
Darowizny pieniężne od osób fizycznych: 16 414,99
Wpłaty na rzecz OPP – 1% podatku: 26 390,93
Darowizny rzeczowe: 15 162,35
b. Działalność gospodarcza: 80 022,08
c. Pozostałe przychody: 328 375,99
d. Przychody finansowe: 13 171,75
Poszczególne dotacje zostały rozliczone szczegółowymi sprawozdaniami finansowymi i merytorycznymi z 
grantotawcami.
Pozycja "Dotacje ze środków europejskich" została rozdzielona wg źródeł finansowania projektów unijnych: 
15% środków zostało wyłączone z pozycji  "Dotacje ze środków europejskich" i przeniesione do pozycji 
"Dotacje z budżetu państwa".
Dotacje długoletnie rozliczono w bieżącym roku do wysokości poniesionych kosztów w danym projekcie.
Fundacja nie prowadziła działalności poza granicami Polski.
2) W okresie sprawozdawczym fundacja nie dokonywała odpisów aktualizujących środki trwałe
3) W okresie sprawozdawczym fundacja nie dokonywała odpisów aktualizujących wartość zapasów
4) informacja o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej 
do zaniechania w roku następnym,
Nie nastąpiło i nie jest planowane zaniechanie działalności.
5) rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku 
finansowego (zysku, straty) brutto,
Fundacja posiada status organizacji pożytku publicznego i realizuje działania statutowe z zakresu działalności 
pożytku publicznego, które przedmiotowo podlegają zwolnieniu od podatku dochodowego od osób prawnych. 
Przychody z prowadzonej działalności gospodarczej przeznaczane są całkowicie na cele statutowe. 
6) w przypadku jednostek, które sporządzają rachunek zysków i strat w wariancie kalkulacyjnym, dane o 
kosztach wytworzenia produktów na własne potrzeby oraz o kosztach rodzajowych:
1. Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego: 2 909 848,05
2. Koszty działalności gospodarczej: 58 672,49
3. Koszty administracyjne: 89 942,87 w tym:
a) amortyzacji: 4 409,36
b) zużycia materiałów i energii: 1 732,88
c) usług obcych: 14 907,15
d) podatków i opłat: 0
e) wynagrodzeń: 55 457,16
f) ubezpieczeń i innych świadczeń: 2 402,37
g) pozostałych kosztów rodzajowych: 11 033,95
4. pozostałe koszty: 310 454,28
5. koszty finansowe: 3 997,87
7) Fundacja nie posiada środków trwałych w budowie.
8) poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe
Budowa systemu komputerowego e-centra 2011: 92 055,00; 2012: 9 945,00
Nakłady na ochronę środowiska 2011: 0; 2012: 0
9) Zyski i straty nadzwyczajne nie wystąpiły
10) jw.
II a
Wszystkie pozycje bilansu i rachunku zysków i strat wyrażone są w PLN.
Otrzymany grant dolarowy zarachowano w przychody w złotych po kursie kupna z dnia wpływu waluty banku 
PeKaO SA, z którego usług korzysta fundacja.
Niewykorzystane w roku 2011 środki pieniężne na walutowym rachunku bankowym wyceniono na dzień 
bilansowy według średniego kursu NBP

III

Fundacja nie sporządza rachunku przepływów pieniężnych
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Informacje o: 
1) charakterze i celu gospodarczym zawartych przez jednostkę umów nieuwzględnionych w bilansie w zakresie 
niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki,
nie zawarto
2) istotnych transakcjach (wraz z ich kwotami) zawartych przez jednostkę na innych warunkach niż rynkowe ze 
stronami powiązanymi, przez które rozumie się jednostki powiązane oraz:
a) osobę, która jest członkiem organu zarządzającego, nadzorującego lub administrującego jednostki lub 
jednostki z nią powiązanej, lub
b) osobę, która jest małżonkiem lub osobą faktycznie pozostającą we wspólnym pożyciu, krewnym lub 
powinowatym do drugiego stopnia, przysposobionym lub przysposabiającym, osobą związaną z tytułu opieki 
lub kurateli w stosunku do którejkolwiek z osób będących członkami organu zarządzającego, nadzorującego lub 
administrującego jednostki lub jednostki z nią powiązanej, lub
c) jednostkę kontrolowaną, współkontrolowaną lub inną jednostkę, na którą znaczący wpływ wywiera lub 
posiada w niej znaczącą ilość głosów, bezpośrednio albo pośrednio osoba, o której mowa w lit. a i b, lub
d) jednostkę realizującą program świadczeń pracowniczych po okresie zatrudnienia, skierowany do 
pracowników jednostki lub innej jednostki będącej jednostką powiązaną w stosunku do tej jednostki
- wraz z informacjami określającymi charakter tych transakcji. Informacje dotyczące poszczególnych transakcji 
mogą być zgrupowane według ich rodzaju, z wyjątkiem przypadku, gdy informacje na temat poszczególnych 
transakcji są niezbędne dla zrozumienia ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy 
jednostki,
Transakcje z podmiotami, w których zarządzie zasiadają członkowie zarządu lub Rady Fundacji Pomocy 
Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo
Federacja Organizacji Służebnych MAZOWIA sprzedaż łącznie 3 450,00 zł
Udostępnianie pracowni multimadialnej 1450 zł
Przygotowanie ekspertyzy 2000 zł
Fundacja Ortus:
Udostępnienie rzutnika multimedialnego 300 zł
Ecorys Polska sprzedaż szkolenie 8000 zł
zakupy łącznie 44 800
Organizacja webminariów 19 200 zł
Rozliczenie i ewaluacja projektów 25 600 zł
3) przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe,
Przeciętne zatrudnienie w roku w przeliczeniu na etaty - Ogółem: 41,55
Kierownicy/dyrektorzy działów 8,07
pracownicy projektów (w tym doradcy zawodowi, prawnicy, administratorzy sieci, instruktorzy, pracownicy 
obsługi i inni) 28,23
pracownicy działu finansowo-księgowego 5,25
Liczba osób zatrudnionych w ciągu roku w oparciu o umowy cywilnoprawne wyniosła 96.
4) wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłaconych lub należnych osobom wchodzącym w 
skład organów zarządzających, nadzorujących albo administrujących spółek handlowych (dla każdej grupy 
osobno) za rok obrotowy,
Osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących nie wypłacano wynagrodzeń z tytułu 
pełnionych funkcji.
5) pożyczkach i świadczeniach o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzącym w skład organów 
zarządzających, nadzorujących albo administrujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno), ze 
wskazaniem warunków oprocentowania i terminów spłaty,
Fundacja nie udzielała pożyczek ani świadczeń o podobnym charakterze.
6) wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, 
wypłaconym lub należnym za rok obrotowy:
W roku 2011 sprawozdanie finansowe fundacji nie podlegało badaniu. Fundacja nie korzystała z płatnych usług 
doradczych.

V

Druk: MPiPS



Sporządzono dnia:2012-06-26

V
1) informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku 
obrotowego, w tym o rodzaju popełnionego błędu oraz kwocie korekty,

Stratę z lat ubiegłych w wysokości (-) 60 763,79 zł. pokryto zyskiem z działalności gospodarczej z roku 2010 w 
wysokości (+) 59 793,48 zł. 
Pozostaje nierozliczona strata w wysokości (-) 970,31 zł.

2) informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w 
sprawozdaniu finansowym,

Nie wystąpiły.

3) przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny 
oraz zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sytuację 
majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki, ich przyczyny i spowodowaną zmianami kwotę wyniku 
finansowego oraz zmian w kapitale (funduszu) własnym,

Nie wystąpiły.

4) informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok 
poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy; 

Przyjęte zasady rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych 
jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów i pasywów (w tym także 
dokonywania odpisów amortyzacyjnych i umorzeniowych), ustala się wynik finansowy i sporządza 
sprawozdanie finansowe tak, aby za kolejne lata informacje z nich wynikające były porównywalne.

VI

nie dotyczy

VII

nie dotyczy

VIII

nie dotyczy

IX

nie dotyczy
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