WARSZAWA 04.08.2011

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
FUNDACJA

im, DARli TRAFANKOWSKIEJ

Departament Pożytku Publicznego

Al. Ujazdowskie 45, 00-536 Warszawa
tel. +48728338750
NIP 701--0088164 REGON 141052401

Informacja dodatkowa
z działalności Fundacji im. Darii Trafankowskiej za rok 2010
Uzupełnienie do sprawozdania fmansowego za 2010 rok do pisma nr DPP-I 541-56-AZ/11

Podstawa prawna
Art.12 ust 2 Ustawy o fundacjach z dnia 06.04.1984 (Dz. U • z 1991 Nr 46 poz.203 z późnozmianami)

I . Dane rejestracyjne
Fundacja im. Darli Trafankowskiej

00-536 Warszawa ul. Al. Ujazdowskie 45

Data sporządzenia statutu 24.01.2007
KRS 0000277594
Data rejestracji w KRS 02.04.2007
Regon 141052401

Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów
- należności krótkoterminowe- wg kwoty wymaganej zapłaty
- środki pieniężne - wg wartości nominalnej
- zobowiązania - wg kwoty wymaganej zapłaty

Informacje o zdarzeniach gospodarczych po dacie bilansu nieujęte w księgach
handlowych
Nie wystąpiły.

Rzeczowe aktywa trwałe, grunty i wartości niematerialne i prawne.
Fundacja nie posiada rzeczowych aktywów trwałych, gruntów ani wartości niematerialnych
i prawnych.

Środki trwałe używane na podstawie umowy najmu lub dzierżawy.
Fundacja nie dzierżawiła ani nie wynajmowała środków trwałych.

Inwestycje długoterminowe.
Fundacja nie posiadała w 2010 roku inwestycji długoterminowych.

Podział należności.
- należności długoterminowe w 2010 roku nie wystąpiły,
- należności krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług wyniosły na dzień bilansowy 101,06 zł.
Podział zobowiązań.
Na dzień bilansowy wystąpiły jedynie zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne
(inne zobowiązania)w kwocie 124,99 zł.
Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne.
W fundacji nie wystąpiły rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne.
Informacje i zyskach i stratach nadzwyczajnych.
W 2010 roku nie miały miejsca żadne zdarzenia nadzwyczajne powodujące przychody bądź
koszty z tego tytułu.
Zatrudnienie i wynagrodzenia.
Fundacja nie zatrudniała pracowników. Wypłacono wynagrodzenia z umów zleceń w kwocie
3600,00 zł.
Struktura przychodów:
- przychody z działalności statutowej a) darowizny od firm w kwocie 36 500,00 zł
b) darowizny od osób prywatnych w kwocie l 145,00 zł
- przychody finansowe (odsetki bankowe) w kwocie 5044,57 zł.
Struktura kosztów.
- koszty realizacji zadań statutowych działalności nieodpłatnej (świadczenia pieniężne)
w wysokości 43 153,67 zł
- koszty administracyjne:
• usługi obce w kwocie 2 673,65 zł
• podatki i opłaty w kwocie 972,50 zł
• wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w kwocie
3 600,00 zł.
Źródła zwiększenia i wykorzystania funduszu statutowego.
Fundusz statutowy w 20 l Oroku nie uległ zmianie.
Rozliczenia wyniku na działalności statutowej.
Fundacja w 2010 roku poniosła stratę na działalności statutowej w kwocie 5 508,67 zł.
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