
DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

I

1. Zmiany w ciągu roku obrotowego wartości grup rodzajowych ŚT, WNiP
a. Rzeczowe aktywa trwałe – ŚT
Nazwa grupy składników majątku trwałego / Stan na początek roku obrotowego / Aktualizacja / Przychody / 
Przemieszczenia / Rozchody / Stan na koniec roku obrotowego
1. Grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)      
2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej      
3. Urządzenia techniczne i maszyny 182 201,65 / 37 715,76 / 219 917,41
4. Środki transportu
5. Inne środki trwałe 14 220,00 /14 220,00
Razem 182 201,65 / 51 935,76 / 234 137,41
b. Umorzenie środków trwałych - amortyzacja
Nazwa grupy składników majątku trwałego / początek roku obrotowego / Amortyzacja  /koniec roku obrotowego 
/ początek roku obrotowego (netto) / koniec roku obrotowego (netto)
1. Grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)
2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej       
3. Urządzenia techniczne i maszyny (182 009,34) /  (52 128,07) / (234 137,41) / 192,31 / 0,00
4. Środki transportu 
5. Inne środki trwałe 
Razem (182 009,34) /  (52 128,07) / (234 137,41) / 192,31 / 0,00
c. wartości niematerialne i prawne
Nazwa grupy składników majątku trwałego / początek roku obrotowego /przychody / likwidacja z powodu trwałej 
utraty wartości /  przemieszczenia wewnętrzne – przyjęcie WNiP / koniec roku obrotowego
Inne wartości niematerialne i prawne 9 256 663,86 / 2 578 038,29 / (5 254,20) /101 555,00 / 11 931 002,95
Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 92 055,00 / 9 500,00  / (101 555,00) / 0,00
Razem 9 348 718,86 / 2 587 538,29 / (5 254,20) / 0,00 / 11 931 002,95
d. Umorzenie WNiP - amortyzacja
Nazwa grupy składników majątku trwałego / początek roku obrotowego / Amortyzacja  / Zmniejszenie /  koniec 
roku obrotowego / początek roku obrotowego (netto) / koniec roku obrotowego (netto)
Inne wartości niematerialne i prawne (9 252 504,31) / (59 591,68) /  2846,01 / (9 309 249,98) / 4 159,55 / 2 621
 752,97
Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 92 055,00 / 0,00 / 
Razem (9 252 504,31) / (59 591,68) / 2846,01/ (9 309 249,98) / 96 214,55 / 2 621 752,97
2. - 4. Fundacja nie posiada gruntów użytkowanych wieczyście, środków trwałych używanych na podstawie 
umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu, 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 o liczbie i wartości nominalnej subskrybowanych 
akcji, w tym uprzywilejowanych. 
Fundacja posiada wyłącznie fundusz statutowy w wysokości 96 841,20. Nie dokonywano w roku 2012 odpisów 
ani zwiększeń. 
6. Funduszu zapasowego i rezerwowego fundacja nie tworzyła.
7. Propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy.
Strata zostanie pokryta z przychodów z działalności w roku 2013.
8. Inwestycje długoterminowe nie wystąpiły.
9. Należności długoterminowe stanowią podlegające zwrotowi kaucje z tytułu wynajmu lokali.
10. W innych należnościach zostały ujęte kwoty należne z tytułu przyznanych środków na realizację projektów. 
11. W okresie sprawozdawczym wystąpiły rozliczenia międzyokresowe przychodów, stanowią one wartość 
otrzymanych, ale niewydatkowanych do dnia 31.12.2012 r., środków z dotacji przeznaczonych na realizację 
projektów w roku 2013.
12. Nie występują zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki. 
13. Na dzień bilansowy fundacja posiada zobowiązania wekslowe zabezpieczające prawidłową realizację 
umów projektowych.
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1. Struktura przychodów – źródła i wysokość
 2011 / 2012
a. Przychody z działalności statutowej 3 210 064,62 / 3 660 232,87
Składki brutto określone statutem 0 / 0
1) Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego 3 210 064,62 /3 660 232,87
Dotacje z budżetu państwa 130 912,81 / 80 609,76 
Dotacje ze środków europejskich  741 839,24 / 456 788,63  
Dotacje ze środków samorządowych 215 440,26 / 103 757,31
Dotacje od krajowych organizacji pozarządowych 5 787,06 / 4 380,45
Dotacje ze środków zagranicznych 190 967,00 / 154 980,00
Dotacje ze środków PFRON 1 757 549,98 /2 787 137,47
Darowizny pieniężne od osób prawnych 109 600,00 / 16 890,00
Darowizny pieniężne od osób fizycznych 16 414,99 /5 993,00
Wpłaty na rzecz OPP – 1% podatku 26 390,93 / 39 200,55
Darowizny rzeczowe 15 162,35 / 5 139,31
Pozostałe (sfinansowanie uczestnictwa w konferencji) 0 /5 356,39
2) Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego 0 / 0
Pozostałe przychody określone statutem  
b. Działalność gospodarcza 80 022,08 / 54 331,63
c. Pozostałe przychody 328 375,99 / 317 521,9
Przychody ze sprzedaży środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i 
prawnych 0 / 0 
PFRON - SOD 322 675,44 / 317 205,09
Inne 5 700,55 /316,81
d. Przychody finansowe 13 171,75 / 15,72
Odsetki 11,91 / 15,72
Różnice kursowe 1 551,83 / 0
Niezrealizowane różnice kursowe 11 608,01 / 0
RAZEM (a. + b. + c. + d. ) 3 631 634,44 /4 032 102,12
1-4. W okresie sprawozdawczym fundacja nie dokonywała odpisów aktualizujących środki trwałe, odpisów 
aktualizujących wartość zapasów. Nie nastąpiło i nie jest planowane zaniechanie działalności.
5. Fundacja posiada status organizacji pożytku publicznego i realizuje zadania 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. 
Podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym stanowią jedynie środki niewydatkowane zgodnie z 
przeznaczeniem na działalność statutową – tj. zapłacone kary i odsetki od należności budżetowych. 
Podatek dochodowy za rok 2012 wykazany w RZiS w części O. w kwocie 1768 zł dotyczy w części 1375 zł 
obciążenia bieżącego, w pozostałej części obciążeń lat ubiegłych. 
6. Dane o kosztach rodzajowych: 2011 /2012
1 Amortyzacja 108 015,93 / 111 719,75
2 Zużycie materiałów i energii 141 992,12 / 181 772,31
3 Usługi obce 522 191,98 / 718 587,50
4 Podatki i opłaty 60 911,39 / 146 950,26
5 Wynagrodzenia  2 100 364,46 / 2 359 532,93
6 Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia  289 808,45 / 401 417,68
7 Pozostałe koszty rodzajowe  132 339,03 / 181 281,46
8. Fundacja nie posiada środków trwałych w budowie.
9. Nie poniosła i nie planuje na następny rok nakładów na niefinansowe aktywa trwałe; zyski i straty 
nadzwyczajne nie wystąpiły.

III

Dla pozycji bilansu oraz rachunku zysków i strat wyrażonych w walutach obcych – kursy przyjęte do ich 
wyceny. 

Wszystkie pozycje bilansu i rachunku zysków i strat wyrażone są w PLN.
Otrzymany w grudniu 2012 grant – czek dolarowy wyceniono według średniego kursu NBP na dzień bilansowy i 
w tej wartości zarachowano w przychody. 

3. Objaśnienie struktury środków pieniężnych do rachunku przepływów pieniężnych.

Fundacja nie sporządza rachunku przepływów pieniężnych.
IV
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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 wystąpiły

2) istotnych transakcjach (wraz z ich kwotami) zawartych przez jednostkę na innych warunkach niż rynkowe ze 
stronami powiązanymi

Fundacja Ortus Uczestnictwo pracownika w obozie kultury 200 zł
Ecorys Polska sprzedaż szkolenia 6750 zł

3) przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe,

Zatrudnienie 2011 / 2012
Wyszczególnienie (z podziałem na grupy zawodowe) / Przeciętne zatrudnienie w roku 2011 w przeliczeniu na 
etaty / Przeciętne zatrudnienie w roku 2012 w przeliczeniu na etaty
Kierownicy/dyrektorzy działów  8,07 / 9,66
pracownicy projektów (w tym doradcy zawodowi, prawnicy, administratorzy sieci, instruktorzy, pracownicy 
obsługi i inni) 28,23 / 31,19
pracownicy działu finansowo-księgowego 5,25 / 5,58
Ogółem   41,55 / 46,43
Zatrudnienie na podstawie umów cywilnoprawnych: 118 osób
Zatrudnienie na podstawie umów stażowych: 33 osoby

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,

Fundacja Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo nie wypłaca wynagrodzeń członkom 
Zarządu i innych organów fundacji z tytułu pełnionych funkcji. Działalność tych organów jest wyłącznie 
społeczna i nieodpłatna. 
Fundacja prowadzi nieodpłatną działalność pożytku publicznego i działalność gospodarczą. Wynagrodzenia 
osób zatrudnionych w fundacji nie przekraczają limitu 3-krotności średniego wynagrodzenia w sektorze 
przedsiębiorstw ogłoszonego przez Prezesa GUS za rok poprzedni. 
Średnie wynagrodzenie brutto w fundacji w roku 2012 wynosiło 2 890,99 zł.
Średnie wynagrodzenie brutto kadry zarządzającej w roku 2012 wynosiło 4 338,64 zł.

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, - nie wystąpiły

6) wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, 
wypłaconym lub należnym za rok obrotowy odrębnie za badanie rocznego sprawozdania finansowego,
35 000,00 (Słownie: trzydzieści pięć tysięcy zł.) netto.

V

1) informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku 
obrotowego, w tym o rodzaju popełnionego błędu oraz kwocie korekty,
Nie wystąpiły
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.
Dla zapewnienia współmierności przychodów i związanych z nimi kosztów do aktywów lub pasywów danego 
okresu sprawozdawczego zaliczono koszty lub przychody dotyczące przyszłych okresów oraz przypadające na 
ten okres sprawozdawczy koszty, które jeszcze nie zostały poniesione.
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Sporządzono dnia:2013-06-25

nie dotyczy

VII

nie dotyczy

VIII

nie dotyczy

IX

Na dzień bilansowy fundacja posiada następujące zobowiązania wekslowe zabezpieczające prawidłową 
realizację umów projektowych:
- Weksel in blanco złożony na rzecz Wojewódzkiego Urzędu Pracy OPOLE - zabezpieczenie umowy POKL 
09.05.00-16-010/11-00 projekt „Lokalni Liderzy Animacji Czasu Wolnego w Gminie Tarnów Opolski” – projekt 
zakończony 30-11-2012
- Weksel in blanco złożony na rzecz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego - zabezpieczenie 
umowy UDA-POKL 09.06.02-20-030/12-00 z dnia 
07-01-2013 – projekt „Kompetencje ICT szansą dla grup defaworyzowanych na podlaskim rynku pracy” – 
projekt zakończy się 31-08-2014
- Weksel in blanco złożony na rzecz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego - zabezpieczenie 
umowy UDA-POKL 07.02.01-20-263/11-00 – projekt „Studium Projektowania Graficznego i Multimediów” – 
projekt zakończy się 28-02-2014
- Weksel in blanco złożony na rzecz Polsko-Amerykańskiego Funduszu Pożyczkowego Inicjatyw Obywatelskich 
Sp. z o.o. na zabezpieczenie umowy pożyczki z dnia 2012-11-21 na wydatki związane z prowadzeniem 
działalności statutowej (zabezpieczenie realizacji projektu). Kwota pożyczki 66 000,00 została spłacona w 
styczniu 2013.
Oraz:
- Ustanowienie tytułu egzekucyjnego na podstawie art. 777 § 1 pkt. 4 i 5 KPC –  w dniu 18.04.2012 - 
zabezpieczenie płatności czynszu z umowy najmu lokalu przy 
ul. Chałubińskiego 9 w Warszawie do maksymalnej kwoty 12 536,16 zł. Lokal na Centrum Edukacji i 
Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych. 
- Ustanowienie tytułu egzekucyjnego na podstawie art. 777 § 1 pkt. 5 KPC – w dniu 17.07.2012 - 
zabezpieczenie umowy z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ZZO/000128/07/D 
do maksymalnej wysokości 715 224,00 – projekt „E-Centra szansą na usamodzielnienie się niepełnosprawnych 
mieszkańców z terenów wiejskich” – Projekt zakończy się 31-03-2013
- Ustanowienie tytułu egzekucyjnego na podstawie art. 777 § 1 pkt. 5 KPC – w dniu 09.08.2012 - 
zabezpieczenie umowy ZZO/000102/07/D do maksymalnej wysokości 654 080,46 – projekt „Podstawowe 
umiejętności na rynku pracy” – Projekt zakończy się 31-03-2013
- Ustanowienie tytułu egzekucyjnego na podstawie art. 777 § 1 pkt. 5 KPC – w dniu 09.08.2012 - 
zabezpieczenie umowy ZZO/000103/07/D do maksymalnej wysokości 695 382,25 – projekt „Specjalistyczne 
umiejętności na rynku pracy” – Projekt zakończy się 31-03-2013
- Ustanowienie tytułu egzekucyjnego na podstawie art. 777 § 1 pkt. 5 KPC – w dniu 09.08.2012 - 
zabezpieczenie umowy ZZO/000228/07/D do maksymalnej wysokości 904 373,35 – projekt „Centrum Edukacji 
i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych – Oddziały Bydgoszcz i Łódź” – Projekt zakończy się 31-03-
2015r.
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