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I

Przedmioty, wartości niematerialne i prawne o okresie użytkowania dłuższym niż rok o wartości początkowej 
nie przekraczającej jednostkowo kwoty 2000 zł odpisuje się w miesiącu zakupu w koszty działalności, jako 
zużycie materiałów. Przedmioty, wartości niematerialne i prawne o okresie dłuższym niż 1 rok, o wartości 
początkowej powyżej 2000 zł a nie przekraczającej 3500 zł zalicza się do pozostałych środków trwałych i 
wartości niematerialnych i prawnych. Amortyzuje się je w sposób uproszczony przez jednorazowy odpis w 
koszty w pełnej ich wartości w miesiącu przekazania do użytkowania. Środki trwałe powyżej 3500 zł umarza się 
i amortyzuje przy zastosowaniu stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych.
Różnica pomiędzy przychodami a kosztami , ustalona w rachunku wyników zwiększa po zatwierdzeniu 
rocznego sprawozdania finansowego odpowiednio przychody ( zysk) lub koszty (strata) w następnym roku 
obrotowym.

II

Po stronie aktywów stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2012 wynosi 106,69 zł.
Po stronie pasywów- fundusz statutowy w wysokości 1000 zł oraz strata wynosząca 893,31 zł

III

Dotacja ze Starostwa Powiatowego na zadanie pn Parafiada- 2000 zł
Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego na zadanie pn Warsztaty etnograficzne-4000 
zł, na zadanie pn Parafiada -3000 zł
Dotacja z Urzędu Miasta na zadanie pn Wspieranie działań w zakresie dostarczania żywności najuboższym 
mieszkańcom miasta Bielsk Podlaski-1999,43zł
Nagrody rzeczowe na zadanie pn Parafiada -1999,70 zł
Żywność pobrana z Banku Żywności w Suwałkach-84955,75zł
Darowizny-9360zł

IV

Na zadania pn Parafiada, Warsztaty etnograficzne, Wspieranie działań w zakresie dostarczania żywności 
najuboższym mieszkańcom miasta Bielsk Podlaski zakupiono materiałów na kwotę 12663,24, zakupiono usług 
na kwotę 5206 zł, zawarto umów o dzieło i umów zleceń na kwotę 4520 zł wydano żywności na kwotę 
84955,75zł.
Usługi bankowe na kwotę 40,20 zł, przeksięgowano stratę z roku 2011 na kwotę 823 zł

V

VI

Fundacja nie udzielała gwarancji i poręczeń i innych zobowiązań związanych z działalnością statutową.

VII

Fundacja w roku 2013 będzie realizowała zadania pn Parafiada, Wspieranie działań w zakresie dostarczania 
żywności najuboższym mieszkańcom miasta Bielsk Podlaski
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