SPRAWOZDANIE FINASOWE
Dolno l skiej Fundacji Ekorozwoju
sporz dzone na dzie 31 grudnia 2006r.
na podstawie art. 45 ustawy z dnia 29 wrze nia 1994r. o rachunkowo ci (Dz. U. Nr 121, poz. 591)

1. Nazwa jednostki:

Dolno l ska Fundacja Ekorozwoju

2. Siedziba i adres:

ul. Białoskórnicza 26, 53-134 Wrocław

3. NIP:

899-00-23-428

4. REGON:

930034683

5. Organ Rejestrowy:

S d Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy

6. Nr Rejestru Fundacji:

KRS 178876

7. Symbol PKWiU:

9133

8. Forma prawna:

fundacja

9. Rok obrotowy:

01.01.2006r. – 31.12.2006r.

10. Eksploatacja:

pełna

11. Członkowie Zarz du:
Krzysztof Smolnicki – Prezes Zarz du
Dariusz Białek – Wiceprezes Zarz du
Dorota Chmielowiec – Wiceprezes Zarz du
Mariusz Szykasiuk – Członek Zarz du
Cezary Grochowski - Członek Zarz du

Sprawozdanie zostało sporz dzone przy zało eniu kontynuowania działalno ci statutowej.

Spis tre ci:
1. Bilans
2. Rachunek zysków i strat
3. Informacja dodatkowa

INFORMACJA DODATKOWA
Dolno l skiej Fundacji Ekorozwoju
Zał cznik do bilansu oraz rachunku zysku i strat
Sporz dzona na dzie 31.12.2006r.
I
1. Charakterystyka stosowanych metod wyceny (w tym amortyzacji, walut obcych) aktywów i
pasywów oraz przychodów i kosztów w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru:
Aktywa i pasywa wycenia si na dzie bilansowy według nast puj cych zasad:
1) rodki pieni ne w warto ci nominalnej,
2) Nale no ci i zobowi zania w warto ci wymagaj cej zapłaty,
3) Rzeczowe składniki aktywów obrotowych według cen nabycia,
4) Materiały przekazywane s bezpo rednio z zakupu odpisuje si w koszty w wysoko ci netto wraz
z podatkiem VAT. W przypadku zakupów dokonywanych ze rodków bezzwrotnej pomocy
zagranicznej odpisuje si w koszty w warto ci netto a VAT przysługuje do zwrotu z urz du
skarbowego.
5) Towary stanowi ce zapasy ujmowane s w zbiorze stanowi cym ksi g pomocnicz warto ciowo, w cenach zakupu tworów.
6) Składniki maj tkowe o warto ci jednostkowej do 3.500 zł traktuje si jako materiały odpisuj c
jednorazowo w koszty.
7) rodki trwałe o warto ci powy ej 3.500 zł słu ce realizacji celów statutowych, s amortyzowane
w momencie zakupu w 100% (amortyzacja bilansowa). Kontrol i ewidencj tych przedmiotów
prowadz upowa nione przez Zarz d Dolno l skiej Fundacji Ekorozwoju osoby w sposób
umo liwiaj cy identyfikacj ka dego przedmiotu oraz miejsc ich u ytkowania.
8) rodki trwałe o warto ci powy ej 3.500 zł słu ce realizacji odpłatnej działalno ci po ytku
publicznego, s amortyzowane zgodnie z planem amortyzacji (amortyzacja podatkowa). Kontrol
i ewidencj tych przedmiotów prowadz upowa nione przez Zarz d Dolno l skiej Fundacji
Ekorozwoju osoby w sposób umo liwiaj cy identyfikacj ka dego przedmiotu oraz miejsc ich
u ytkowania.
9) Warto ci niematerialne i prawne powy ej 3.500 zł słu ce realizacji celów statutowych, s
amortyzowane w momencie zakupu w 100%.
10) Warto ci niematerialne i prawne powy ej 3.500 zł słu ce realizacji odpłatnej działalno ci
po ytku publicznego, s amortyzowane zgodnie z planem amortyzacji
11) Kapitały własne oraz pozostałe aktywa i pasywa w warto ci nominalnej.
2. Zmiany metod ksi gowo ci i wyceny dokonane w roku obrotowym wywieraj ce istotny
wpływ na sprawozdanie finansowe
Nie dotyczy

3. Charakterystyka dokonana w stosunku do poprzedniego roku obrotowego zmian sposobu
sporz dzania sprawozdania finansowego i wpływ wywołanych tym skutków finansowych na
sytuacj maj tkow i finansow , wynik finansowy oraz rentowno jednostki
Nie dotyczy

II.
1. Szczegółowy zakres zmian warto ci grup rodzajowych rodków trwałych, warto ci
niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawieraj cy stan tych
aktywów na pocz tek roku obrotowego, zwi kszenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji
warto ci, nabycia, przemieszczenia wewn trznego oraz stan ko cowy, a dla maj tku
amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej
amortyzacji lub umorzenia,
a.

rodki trwałe – warto
Wyszczególnienie

Rzutnik (OT-2)
Zestaw komputerowy nr 1 (OT-3)
Kamera Sony (OT-4)
Zestaw komputerowy nr 2 (OT-5)
Zestaw komputerowy nr 3 (OT-6)
Zestaw komputerowy nr 4 (OT-7)
Zestaw komputerowy nr 5 (OT-8)
Zestaw komputerowy nr 6 (OT-9)
Zestaw komputerowy nr 7 (OT-10)
Przyj cie na stan Komputer (RK 2/1921) Notebook, GEF Kury (OT-11)
Przyj cie na stan rzutnik multimedilany
FVZ 47 (OT-12)
Przyj cie na stan centrala
telekomunikacyjna FVZ 56 (OT-13)
Kserokopiarka RicohAficio 350 (OT14)
Serwer Intel SR 2400 SATA Xeon
(OT 15)
Kamera Sony FX-1(OT-16)
Luneta (OT-17)
Komputer laptop (OT-18)
Notebook FVZ 70 i FKZ 7 (OT -19)
Notebook FVZ 70 i FKZ 7 (OT -20)
Cyfrowy aparat fotograficzny
Panasonic FVZ 104 (OT – 21)
Zestaw komputerowy nr 8 FVZ 200
(OT -22)
Samochód Transporter, umowa kupna
– sprzeda y z 08/2007 (OT – 23)
Notebook RK 12/2007 poz. 27 (OT –
24)
RAZEM

pocz tkowa
Warto pocz tkowa
na pocz tek roku
obrotowego

Zwi kszenia z tytułu:
-inwestycji
- Zmniejszenia warto ci
aktualizacji
pocz tkowej
inne

Stan na koniec roku
obrotowego

1 698,84
1 959,03
10 134,84
8 201,74
2 789,86
3 337,98
1 988,99
2 139,00
2 655,00
4 672,13

1 698,84
1 959,03
10 134,84
8 201,74
2 789,86
3 337,98
1 988,99
2 139,00
2 655,00
4 672,13

6 990,00

6 990,00

3 769,80

3 769,80

3 538,00

3 538,00

9 975,59

9 975,59

11 000,00
3 590,28
4 680,00
4 266,63
2 599,00
1 757,79

11 000,00
3 590,28
4 680,00
4 266,63
2 599,00
1 757,79

2 928,00

2 928,00

17 800,00

17 800,00

3 450,00

3 450,00

87 883, 32

32 801,42

0,00

115 922,50

b. umorzenie rodków trwałych
Wyszczególnienie

Rzutnik (OT-2)
Zestaw komputerowy nr 1 (OT-3)
Kamera Sony (OT-4)
Zestaw komputerowy nr 2 (OT-5)
Zestaw komputerowy nr 3 (OT-6)
Zestaw komputerowy nr 4 (OT-7)
Zestaw komputerowy nr 5 (OT-8)
Zestaw komputerowy nr 6 (OT-9)
Zestaw komputerowy nr 7 (OT-10)
Zestaw komputerowy nr 8 (OT-11)
Rzutnik multimedialny (OT-12)
Central a telefoniczna (OT-13)
Kserokopiarka Ricoh Aficio (OT-14)
Serwer Intel SR 2400 SATAXeon (OT15)
Kamera Sony FX-1 (OT-16)
Luneta (OT-17)
Komputer laptop (OT – 18)
Notebook FVZ 70 i FKZ 7 (OT -19)
Notebook FVZ 70 i FKZ 7 (OT -20)
Cyfrowy aparat fotograficzny
Panasonic FVZ 104 (OT – 21)
Zestaw komputerowy nr 8 FVZ 200
(OT -22)
Samochód Transporter, umowa kupna
– sprzeda y z 08/2007 (OT – 23)
Notebook RK 12/2007 poz. 27 (OT –
24)
RAZEM

Dotychczasowe
umorzenie na pocz tek
roku obrotowego

1 698,84
1 959,03
10 134,84
8 043,54
2 023,80
2 362,80
1 463,40
1 643,40
1 725,75
2 569,60
3 483,00
1 884,80
1 149,85
9 975,59

Zwi kszenia umorze
tytułu:
inwestycji
aktualizacji
inne

z
Zmniejszenia warto ci
pocz tkowej
-

158,20
766,06
975,18
525,59
495,60
929,25
2 102,53
3 507,00
1885,00
2388,15

11 000,00
3 590,28
4 680,00

69 388,52

Stan na koniec roku
obrotowego

1 698,84
1 959,03
10 134,84
8 201,74
2 789,86
3 337,98
1 988,99
2 139,00
2 655,00
4 672,13
6 990,00
3 769,80
3 538,00
9 975,59

4 266,63
2 599,00
1 757,79

11 000,00
3 590,28
4 680,00
4 266,63
2 599,00
1 757,79

2 928,00

2 928,00

17 800,00

17 800,00

3 450,00

3 450,00

46 533,98

115 922,50

c. warto ci niematerialne i prawne – warto
Wyszczególnienie

Warto
pocz tkowa na
pocz tek roku
obrotowego

Program komputerowy (29.02.2000)
Program komputerowy (RK 6/76 2003)
Program komputerowy (28.10.2003,
FVZ 175/03)
Programy komputerowe (28.10.2003,
FVZ 176/03)
RAZEM

pocz tkowa

Zwi kszenia z tytułu:
-inwestycji
-aktualizacji
-inne

8 549,98
199,99
400,00

3 643,00

3 643,00

12 792,97

Warto
pocz tkowa na
pocz tek roku
obrotowego

Program komputerowy (29.02.2000)
Program komputerowy (RK 6/76 2003)
Program komputerowy (28.10.2003,
FVZ 175/03)
Programy komputerowe 28.10.2003,
FVZ 176/03)
RAZEM

Stan na koniec roku
obrotowego

8 549,98
199,99
400,00

0,00

d. umorzenie warto ci niematerialnych i prawnych
Wyszczególnienie

Zmniejszenia
warto ci
pocz tkowej

Zwi kszenia z tytułu:
-inwestycji
aktualizacji
inne

0,00

Zmniejszenia
warto ci
pocz tkowej

12 792,97

Stan na koniec roku
obrotowego

8 549,98
199,99
400,00

8 549,98
199,99
400,00

3 643,00

3 643,00

12 792,97

0,00

0,00

12 792,97

e. inwestycje długoterminowe:
Nie dotyczy
2. Warto gruntów u ytkowanych wieczy cie
Nie dotyczy
3. Warto
nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostk
rodków trwałych,
u ywanych na podstawie umów najmu, dzier awy i innych umów, w tym z tytułu umów
leasingu
Nie dotyczy
4. Zobowi zania wobec bud etu pa stwa lub jednostek samorz du terytorialnego z tytułu
uzyskania prawa własno ci budynków i budowli
Nie dotyczy
5. Dane o strukturze własno ci kapitału podstawowego oraz liczbie i warto ci nominalnej
subskrybowanych akcji, w tym uprzywilejowanych
Nie dotyczy

6. Stan na pocz tek roku obrotowego, zwi kszenia i wykorzystanie oraz stan ko cowy
kapitałów (funduszy) zapasowych i rezerwowych, o ile jednostka nie sporz dza zestawienia
zmian w kapitale (funduszu) własnym – dane o ródłach zwi kszenia i sposobie wykorzystania
funduszu statutowego w roku obrotowym
Lp

Wyszczególnienie

Kwota
114 974,73
570,87

1 Stan funduszu na pocz tek roku
2 Zwi kszenia funduszu w ci gu roku
z tego:
3 Zmniejszenia funduszu w ci gu roku
z tego:
3.1
Umorzenie rodków trwałych
4 Stan funduszu na koniec roku

13 732,56
13 732,56
101 813,04

7. Propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy
Zarz d Dolno l skiej Fundacji Ekorozwoju zysk uzyskany na działalno ci statutowej w wysoko ci
50247,36 zł postanawia przeznaczy na pokrycie straty z lat ubiegłych.
8. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na pocz tek roku obrotowego,
zwi kszeniach, wykorzystaniu, rozwi zaniu i stanie ko cowym
Nie dotyczy
9. Dane o odpisach aktualizuj cych warto nale no ci, ze wskazaniem stanu na pocz tek roku
obrotowego, zwi kszeniach, wykorzystaniu, rozwi zaniu i stanie na koniec roku obrotowego
Nie dotyczy
10. Podział zobowi za długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia
bilansowego, przewidywanym umow , okresie spłaty
Zobowi zania długoterminowe w jednostce nie wyst puj . W zał cznikach do sprawozdania
przedstawiono zobowi zania i nale no ci na dzie 31.12.2006 wraz z terminem zapłaty. Wydruk
Program Finansowo-Ksi gowy Symfonia 5.35d.
11. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozlicze mi dzyokresowych
Na koniec 2006 roku rozliczenia mi dzyokresowe przychodów stanowi otrzymane od donatorów
rodki pieni ne na realizacj celów statutowych, przeznaczone do wykorzystania w nast pnym roku
obrotowym
Lp
1
2
3
4
5

Wyszczególnienie
Projekt PHARE Ekopaczka
Projekt Ministerstwo Finansów Kopaczka
Projekt Batory Partnerstwo Miast i Obywateli Zielony Targ
Projekt NFO iGW 572/2005 Zielona Brama

12. Wykaz grup zobowi za
rodzaju)
Nie dotyczy

RAZEM

Kwota
20 558,19
6 551,46
261,50
2 010,00
29 381,15

zabezpieczonych na maj tku jednostki (ze wskazaniem jego

13. Zobowi zania warunkowe, w tym równie udzielone przez jednostk gwarancje i por czenia,
tak e wekslowe
Nie dotyczy

III
1. Struktura rzeczow (rodzaje działalno ci) i terytorialna (kraj, eksport) przychodów netto ze
sprzeda y produktów, towarów i materiałów – struktura przychodów działalno ci statutowej
, odpłatnej działalno ci po ytku publicznego, administracyjnej i pozostałej.
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Wyszczególnienie przychodów
Działalno statutowa – dotacje i darowizny
Odpłatna działalno po ytku publicznego
Przychody administracyjne
Pozostałe przychody operacyjne
Przychody finansowe

RAZEM

Kwota
1 309 328,12
256 092,24
7 478,28
10,08
2 187,87
1 575 096,59

%

83,13
16,26
0,47
0,00
0,14
100,00

2. Struktura kosztów działalno ci statutowej, odpłatnej działalno ci po ytku publicznego,
administracyjnych i pozostałych
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Wyszczególnienie kosztów
Działalno statutowa – dotacje, darowizny, składki
Odpłatna działalno po ytku publicznego*
Koszty administracyjne
Pozostałe koszty operacyjne
Koszty finansowe

RAZEM

Kwota
1 186 141,21
318 382,43
13 217,16
332,15
6 776,28
1 524 849,23

3. Wysoko
Nie dotyczy

i wyja nienie przyczyn odpisów aktualizuj cych rodki trwałe

4. Wysoko
Nie dotyczy

odpisów aktualizuj cych warto

%

77,79
20,88
0,87
0,02
0,44
100,00

zapasów

5. Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalno ci zaniechanej w roku obrotowym
lub przewidzianej do zaniechania w roku nast pnym
Nie dotyczy
6. Rozliczenie głównych pozycji ró ni cych podstaw opodatkowania podatkiem dochodowym
od wyniku finansowego (zysku, straty) brutto
Nie dotyczy
7. W przypadku jednostek, które sporz dzaj rachunek zysków i strat w wariancie
kalkulacyjnym, dane o kosztach wytworzenia produktów na własne potrzeby oraz o
kosztach rodzajowych: a) amortyzacji, b) zu ycia materiałów i energii, c) usług obcych, d)
podatków i opłat, e) wynagrodze , f) ubezpiecze i innych wiadcze , g) pozostałych kosztów
rodzajowych,
Nie dotyczy – rachunek zysków i strat sporz dzany jest w wariancie porównawczym
8. Koszt wytworzenia rodków trwałych w budowie, rodków trwałych na własne potrzeby
Nie dotyczy
9. Poniesione w ostatnim roku i planowane na nast pny rok nakłady na niefinansowe aktywa
trwałe; odr bnie nale y wykaza poniesione i planowane nakłady na ochron rodowiska
Nie dotyczy
10. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych, z podziałem na losowe i pozostałe
Nie dotyczy
11. Podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych
Nie dotyczy

IV
Obja nienie struktury rodków pieni nych przyj tych do rachunku przepływów pieni nych, a
w przypadku gdy rachunek przepływów pieni nych sporz dzony jest metod bezpo redni ,
dodatkowo nale y przedstawi uzgodnienie przepływów pieni nych netto z działalno ci
operacyjnej, sporz dzone metod po redni ; w przypadku ró nic pomi dzy zmianami stanu
niektórych pozycji w bilansie oraz zmianami tych samych pozycji wykazanymi w rachunku
przepływów pieni nych, nale y wyja ni ich przyczyny
Wyszczególnienie
rodki pieni ne w kasie
rodki pieni ne na rachunkach bankowych
rodki pieni ne w drodze

RAZEM

Stan na 01.01.2006
7 605,70
244 872,72
0,00
252 478,42

Stan na 31.12.2006
1 871,02
118 414,23
0,00
120 285,25

V
Informacje o:
1. Przeci tnym w roku obrotowym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe
Dolno l ska Fundacja Ekorozwoju zatrudniała na podstawie umowy o prac 7 pracowników oraz w
ramach odbywania wojskowej słu by zast pczej 1 poborowego. Osoby te wykonywały prac w
pełnym wymiarze godzin.
Pozostałe osoby wykonywały usługi dla Fundacji na podstawie umowy o dzieło lub prowadz c własn
działalno gospodarcz na podstawie umów cywilno-prawnych. W 2006r. zawarto ze 131 osobami
umowy cywilno-prawne.
2. Wynagrodzeniach, ł cznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłaconych lub nale nych osobom
wchodz cym w skład organów zarz dzaj cych i nadzoruj cych spółek handlowych (dla
ka dej grupy osobno)
W roku 2006r. wypłacono wynagrodzenia osobom wchodz cym w skład Zarz du ł cznie w wysoko ci
77 473,55 zł. Były to wynagrodzenia podstawowe wynikaj ce z umów o prac i umów cywilnoprawnych
3. Po yczkach i wiadczeniach o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodz cym w
skład organów zarz dzaj cych i nadzoruj cych spółek handlowych (dla ka dej grupy
osobno), ze wskazaniem warunków oprocentowania i terminów spłaty
Nie dotyczy
VI
1. Informacje o znacz cych zdarzeniach dotycz cych lat ubiegłych uj tych w sprawozdaniu
finansowym roku obrotowego
Nie dotyczy
2. Informacje o znacz cych zdarzeniach, jakie
nieuwzgl dnionych w sprawozdaniu finansowym,
Nie dotyczy

nast piły

po

dniu

bilansowym,

a

3. Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowo ci, w
tym metod wyceny oraz zmian sposobu sporz dzania sprawozdania finansowego, je eli
wywieraj one istotny wpływ na sytuacj maj tkow , finansow i wynik finansowy
jednostki, ich przyczyny i spowodowan zmianami kwot wyniku finansowego oraz zmian w
kapitale (funduszu) własnym,
Nie dotyczy

4. Informacje liczbowe zapewniaj ce porównywalno danych sprawozdania finansowego za
rok poprzedzaj cy ze sprawozdaniem za rok obrotowy
Nie dotyczy
VII
1. Informacje o jednostkach powi zanych i wspólnych przedsi wzi ciach, które nie podlegaj
konsolidacji
Nie dotyczy
2. W przypadku wyst powania niepewno ci co do mo liwo ci kontynuowania działalno ci, opis
tych niepewno ci oraz stwierdzenie, e taka niepewno wyst puje, oraz wskazanie, czy
sprawozdanie finansowe zawiera korekty z tym zwi zane; informacja powinna zawiera
równie opis podejmowanych b d planowanych przez jednostk działa maj cych na celu
eliminacj niepewno ci
Nie dotyczy
3. W przypadku gdy inne informacje ni wymienione powy ej mogłyby w istotny sposób
wpłyn na ocen sytuacji maj tkowej, finansowej oraz wynik finansowy jednostki, nale y
ujawni te informacje.
Nie dotyczy

Sporz dził: Andrzej Pytel
Zarz d Fundacji

Wrocław, dnia 30 marca 2007r.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNO CI
Dolno l skiej Fundacji Ekorozwoju
sporz dzone na dzie 31 grudnia 2006r.
na podstawie art. 12 ust. 4 ustawy o Fundacjach z dnia 6 kwietnia 1984
(Dz. U. Z 1991r. Nr 46, poz. 203 z pó niejszymi zmianami).
I.

Dane podstawowe

1. Nazwa jednostki:

Dolno l ska Fundacja Ekorozwoju

2. Siedziba i adres:

ul. Białoskórnicza 26, 53-134 Wrocław

3. NIP:

899-00-23-428

4. REGON:

930034683

5. Organ Rejestrowy:

S d Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy

6. Nr Rejestru Fundacji:

KRS 178876

7. Symbol PKWiU:

9133

8. Forma prawna:

fundacja

9. Rok obrotowy:

01.01.2006r. – 31.12.2006r.

10. Eksploatacja:

pełna

11. Członkowie Zarz du:
Krzysztof Smolnicki – Prezes Zarz du
Dariusz Białek – Wiceprezes Zarz du
Dorota Chmielowiec – Wiceprezes Zarz du
Mariusz Szykasiuk – Członek Zarz du
Cezary Grochowski - Członek Zarz du

12. Okre lenie celów statutowych Fundacji:
Celem Fundacji jest zrównowa ony rozwój
zgodny z zasadami ekologicznymi oraz
z
uwzgl dnieniem wymogów ochrony rodowiska, szczególnie w zakresie:
a) ochrony krajobrazu kulturowo-przyrodniczego, w tym ochrony dolin rzecznych, tradycyjnych
form u ytkowania rolniczego oraz ochrony dziedzictwa kulturowego na obszarach przyrodniczo
cennych;
b) zrównowa onego rozwoju obszarów wiejskich, w tym w szczególno ci zapobieganie bezrobociu
poprzez promocj i wspieranie rozwoju ekoturystyki na obszarach przyrodniczo cennych,
wspieranie rozwoju lokalnych produktów bazuj cych na walorach rodowiska i lokalnej tradycji,
rozwój działalno ci na rzecz ochrony rodowiska;
c) działalno na rzecz propagowania i dokonywania proekologicznych zmian w sferze produkcji
rolnej, w tym w szczególno ci w zakresie wdra ania rolnictwa ekologicznego, dobrych praktyk
rolniczych oraz programów rolno rodowiskowych;
d) ochrony siedlisk i gatunków, a tak e tworzenia prawnych form ochrony przyrody, w tym w
szczególno ci na obszarach dolin rzecznych;
e) upowszechniania odpowiedzialnych i przyjaznych dla rodowiska postaw konsumenckich oraz
ochron praw konsumenta w tym zakresie;

f) oszcz dzania energii, wykorzystywania odnawialnych ródeł energii i przeciwdziałania zmianom
klimatycznym;
g) gospodarki odpadami;
h) zrównowa onego, proekologicznego transportu;
i) czystszej produkcji
II.

Zasady, formy i zakres działalno ci statutowej z podaniem realizacji celów statutowych,
a tak e opis głównych zdarze prawnych w jej działalno ci o skutkach finansowych.

1. Wymienione cele Fundacja realizuje poprzez prowadzenie działalno ci nieodpłatnej i odpłatnej:
2. W zakres działalno ci nieodpłatnej wchodz :
a) prowadzenie i wspieranie działalno ci edukacyjnej, informacyjnej, internetowej, wydawniczej,
promocyjnej, medialnej i organizacyjnej;
b) prowadzenie działalno ci doradczej,
c) prowadzenie działalno ci szkoleniowej;
d) organizowanie spotka , seminariów i konferencji;
e) inicjowanie, organizowanie i prowadzenie działalno ci badawczej i wdro eniowej, rozwijanie
ukierunkowanych bada naukowych;
f) wykup, dzier aw lub stosowanie innych form opieki w stosunku do obszarów przyrodniczo
cennych,
g) opracowywanie i wdra anie projektów, ekspertyz, bada , prognoz i programów dotycz cych
zagadnie ekologicznych i zrównowa onego rozwoju;
h) ustanawianie funduszy nagród i stypendiów oraz dysponowanie nimi;
i) uczestniczenie w post powaniach administracyjnych, s dowych i s dowo administracyjnych
w zakresie spraw zwi zanych z celami statutowymi;
j) współpraca z organami władzy publicznej, samorz dami, rodkami masowego przekazu oraz
podmiotami gospodarczymi, a tak e inicjowanie partnerstwa mi dzysektorowego;
k) współpraca z organizacjami, instytucjami i osobami w kraju i za granic ;
l) aktywizacja społecze stwa, wspieranie proekologicznych inicjatyw obywatelskich oraz
promowanie i organizowanie wolontariatu działaj cego na rzecz ochrony rodowiska i
zrównowa onego rozwoju;
3. W zakres działalno ci odpłatnej, w przypadku posiadania niewystarczaj cej ilo ci rodków
statutowych przeznaczonych na pokrycie kosztów działa , wchodzi działalno wyszczególniona
w ust pie 2 punkty a, b, c, d, e, f, g, h.

III.

Informacja o prowadzonej działalno ci gospodarczej według wpisu do rejestru
przedsi biorców Krajowego Rejestru S dowego

Fundacja nie prowadzi działalno ci gospodarczej, prowadzi odpłatn działalno

IV.

po ytku publicznego.

Odpisy uchwał Zarz du Dolno l skiej Fundacji Ekorozwoju

Podj te w 2006r. uchwały Zarz du Dolno l skiej Fundacji Ekorozwoju stanowi zał cznik nr 1 do
sprawozdania.

V.

Informacja o przychodach i wyniku finansowym

1. Informacja o wysoko ci uzyskanych przychodów z wyodr bnieniem ich ródeł i struktura
przychodów
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Wyszczególnienie przychodów
Działalno statutowa – dotacje i darowizny
Odpłatna działalno po ytku publicznego
Przychody administracyjne
Pozostałe przychody operacyjne
Przychody finansowe

RAZEM

Kwota
1 309 328,12
256 092,24
7 478,28
10,08
2 187,87
1 575 096,59

%

po ytku

publicznego,

Kwota
1 186 141,21
318 382,43
13 217,16
332,15
6 776,28
1 524 849,23

%

83,13
16,26
0,47
0,00
0,14
100,00

2. Informacja o wyniku finansowym

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy) w zał czeniu.

VI.
Informacja o poniesionych kosztach
Struktura kosztów działalno ci statutowej,
administracyjnych i pozostałych
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

VII.

Wyszczególnienie kosztów
Działalno statutowa – dotacje, darowizny, składki
Odpłatna działalno po ytku publicznego*
Koszty administracyjne
Pozostałe koszty operacyjne
Koszty finansowe

odpłatnej

działalno ci

RAZEM

77,79
20,88
0,87
0,02
0,44
100,00

Dane o:

1. Informacja o liczbie osób zatrudnionych w Dolno l skiej Fundacji Ekorozwoju
Dolno l ska Fundacja Ekorozwoju zatrudniała na podstawie umowy o prac 7 pracowników oraz
w ramach odbywania wojskowej słu by zast pczej 1 poborowego. Osoby te wykonywały prac w
pełnym wymiarze godzin.
Pozostałe osoby wykonywały usługi dla Fundacji na podstawie umowy o dzieło lub prowadz c
własn działalno gospodarcz na podstawie umów cywilno-prawnych. W 2006r. zawarto ze
131 osobami umowy cywilno-prawne.
2. Kwota wynagrodze wypłacona przez Fundacj osobom zatrudnionym na podstawie umowy o
prac ł cznie ze składkami ZUS i podatkiem dochodowym od osób fizycznych wyniosła
72 517,12 zł
3. W roku 2006r. wypłacono wynagrodzenia osobom wchodz cym w skład Zarz du ł cznie w
wysoko ci 77 473,55 zł. Były to wynagrodzenia podstawowe wynikaj ce z umów o prac i umów
cywilno-prawnych
4. Wydatki na wynagrodzenia z umów zlecenia i umów o dzieło – (w tym z prawami autorskimi)
wyniosły 567 362,12 zł.
5. Informacja o udzielonych po yczkach pieni nych, z podziałem według ich wysoko ci, ze
wskazaniem po yczkobiorców i warunków przyznania po yczek oraz z podaniem podstawy
statutowej takich po yczek – nie dotyczy.

6. Informacja o kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych na dzie 31.12.2006r. ze
wskazaniem banku:
Fundacja posiada rachunki bankowe w Banku l skim :
– podstawowy 6503
78037,46
– pomocniczy 9424
-79,66
– pomocniczy 3799
-99,51
– pomocniczy 5409
19595,61
– pomocniczy 2354
6060,02
– pomocniczy 2750
13253,99
– pomocniczy 5687
1646,32
7. Informacja o nabytych obligacjach oraz wielko ciach udziałów lub nabytych akcjach w spółkach
prawa handlowego za wskazaniem tych spółek – nie dotyczy.
8. Informacja o nabytych nieruchomo ciach, ich przeznaczeniu oraz wysoko ciach kwot
wydatkowanych na ich nabycie – nie dotyczy.
9. Informacja o nabytych pozostałych rodkach trwałych. W 2006r. Fundacja nabyła nast puj ce
rodki trwałe:
Notebook FVZ 70 i FKZ 7 (OT -19)
Notebook FVZ 70 i FKZ 7 (OT -20)
Cyfrowy aparat fotograficzny Panasonic FVZ 104 (OT – 21)
Zestaw komputerowy nr 8 FVZ 200 (OT -22)
Samochód Transporter, umowa kupna – sprzeda y z 08/2007 (OT – 23)
Notebook RK 12/2007 poz. 27 (OT – 24)

4 266,63
2 599,00
1 757,79
2 928,00
17 800,00
3 450,00

10. Warto aktywów i zobowi za Fundacji uj tych we wła ciwych sprawozdaniach finansowych
sporz dzonych dla celów statystycznych wynosiła – dane przedstawiono w zał czniku do
sprawozdania – bilansie.
VIII.

Dane o działalno ci zleconej Fundacji przez podmioty pa stwowe i samorz dowe (usługi,

pa stwowe zadania zlecone i zamówienia publiczne) oraz o wyniku finansowym tej
działalno ci
Nie dotyczy

IX.

Informacja o rozliczeniach fundacji z tytułu ci

cych zobowi za podatkowych, a tak e

informacja w sprawie składanych deklaracji podatkowych
Fundacja rozlicza si na bie co z bud etem z tytułu ci cych na niej zobowi za podatkowych.
Składa deklaracje podatkowe: PIT-4 oraz CIT-8. Jest zwolniona przez Urz d Skarbowy ze składania
deklaracji CIT-2. Rozlicza si równie z ZUS na podstawie deklaracji wymaganych przez ustaw z
dnia 13 pa dziernika 1998r. o systemie ubezpiecze społecznych.
X.
Informacja o przeprowadzonych w Fundacji kontrolach
W 2006r. kontrol w Fundacji prowadził Urz d Kontroli Skarbowej w zakresie poprawno ci
wydatkowania rodków publicznych pochodz cych z dotacji WFOSiGW i NFOSiGW.
Wrocław, dnia 30 marca 2007r.

Sporz dził: Andrzej Pytel

Zarz d Fundacji

