SPRAWOZDANIE FINASOWE
Dolnośląskiej Fundacji Ekorozwoju
sporządzone na dzień 31 grudnia 2004r.
na podstawie art. 45 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. Nr 121, poz. 591)

1. Nazwa jednostki:

Dolnośląska Fundacja Ekorozwoju
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ul. Białoskórnicza 26, 53-134 Wrocław

3. NIP:

899-00-23-428

4. REGON:

930034683

5. Organ Rejestrowy:

Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy

6. Nr Rejestru Fundacji:

KRS 178876

7. Symbol PKWiU:

9133

8. Forma prawna:

fundacja

9.

Rok obrotowy:

10. Eksploatacja:

01.01.2004r. – 31.12.2004r.
pełna

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

Sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności statutowej. Od
dnia ............................................... Dolnośląska Fundacja Ekorozwoju uzyskała status organizacji
pożytku publicznego

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

INFORMACJA DODATKOWA
Dolnośląskiej Fundacji Ekorozwoju
Załącznik do bilansu oraz rachunku zysku i strat
Sporządzona na dzień 31.12.2004r.
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:
1)
Wartości niematerialne i prawne wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie
według ceny nabycia.
2)
Rzeczowy majątek trwały - środki trwałe wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w
bilansie według wartości początkowej odliczając umorzenie. Umorzenia i amortyzacji
dokonuje się na podstawie przepisów zawartych w Ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku
dochodowym od osób prawnych (publikacja: Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654, Nr 60, poz. 700
i 703, Nr 86, poz. 958, Nr 103, poz. 1100, Nr 117, poz. 1228, Nr 122, poz. 1315 i 1324 oraz z
2001 r. Nr 106, poz. 1150, Nr 110, poz. 1190 i Nr 125, poz. 1363). Od środków trwałych
otrzymanych w formie darowizn nie nalicza się amortyzacji, a tylko umorzenie roczne.
3)
Należności i zobowiązania ujęte są według faktycznych wartości faktur. Na dzień bilansowy
należności i zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty.
4)
Środki finansowe wycenia się na dzień bilansowy według wartości nominalnej. Środki
finansowe wyrażone w walutach obcych wycenia się na dzień bilansowy po obowiązującym w
tym dniu średnim kursie ustalonym dla danej waluty przez Prezesa NBP. W ciągu roku
obrotowego po kursie kupna lub sprzedaży banku, z którego usług korzysta jednostka.
2. Zmiany metod księgowości i wyceny dokonane w roku obrotowym wywierające istotny
wpływ na sprawozdanie finansowe
Nie dotyczy

3. Charakterystyka dokonana w stosunku do poprzedniego roku obrotowego zmian sposobu
sporządzania sprawozdania finansowego i wpływ wywołanych tym skutków finansowych na
sytuację majątkową i finansową, wynik finansowy oraz rentowność jednostki
Nie dotyczy

II.
1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości
niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierający stan tych
aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji
wartości, nabycia, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku
amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej
amortyzacji lub umorzenia,
a. środki trwałe – wartość początkowa
Wyszczególnienie

Wartość
początkowa na
początek roku
obrotowego

Kserokopiarka Afico (OT-1)
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)
Przyjęcie na stan Komputer (RK 2/1921) Notebook, GEF Kury (OT-11)
Przyjęcie na stan rzutnik multimedilany
FVZ 47 (OT-12)
Przyjęcie na stan centrala
telekomunikacyjna FVZ 56 (OT-13)
Kserokopiarka RicohAficio 350 (OT14)
RAZEM

Zwiększenia z
tytułu:
-inwestycji
-aktualizacji
-inne

7 069,18
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

41 974,46

Zmniejszenia
wartości
początkowej

Stan na koniec roku
obrotowego

7 069,16

4 672,13

0,00
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

18 969,93

7 069,16

53 875,21

b. umorzenie środków trwałych
Wyszczególnienie

Kserokopiarka Afico (OT-1)
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)
RAZEM

Dotychczasowe
umorzenie na
początek roku
obrotowego

7 069,18
1 698,84
1 959,03
8 445,00
6 977,94
350,00
360,00
270,00
360,00
132,75

27 622,74

Zwiększenia umorzeń
z tytułu:
-inwestycji
-aktualizacji
-inne

Zmniejszenia
wartości
początkowej

7 069,18

1 689,84
532,80
836,90
1 001,40
596,70
641,70
796,50
1 168,00
1 386,00
753,92
88,45
9 492,21

7 069,18

Stan na koniec roku
obrotowego

0,00
1 698,84
1 959,03
10 134,84
7 510,74
1 186,90
1 361,40
866,70
1 001,70
929,25
1 168,00
1 386,00
753,92
88,45
30 045,77

c. wartości niematerialne i prawne – wartość początkowa
Wyszczególnienie

Wartość
początkowa na
początek 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

Zwiększenia z tytułu:
-inwestycji
-aktualizacji
-inne

Zmniejszenia
wartości
początkowej

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

d. umorzenie wartości niematerialnych i prawnych
Wyszczególnienie

Wartość
początkowa na
początek 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

Zwiększenia z tytułu:
-inwestycji
-aktualizacji
-inne

Zmniejszenia
wartości
początkowej

Stan na koniec roku
obrotowego

8 549,98
199,99
33,30

200,00

8 549,98
199,99
233,30

303,60

1 821,50

2 125,10

9 086,87

2 021,50

0,00

11 108,37

e. inwestycje długoterminowe:
Nie dotyczy
2. Wartość gruntów użytkowanych wieczyście
Nie dotyczy
3. Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych,
używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów
leasingu
Nie dotyczy
4. Zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu
uzyskania prawa własności budynków i budowli
Nie dotyczy
Dane o strukturze własności kapitału podstawowego oraz liczbie i wartości nominalnej
subskrybowanych akcji, w tym uprzywilejowanych
Nie dotyczy
5.

6.

Lp

Stan na początek roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy
kapitałów (funduszy) zapasowych i rezerwowych, o ile jednostka nie sporządza zestawienia
zmian w kapitale (funduszu) własnym – dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania
funduszu statutowego w roku obrotowym

Wyszczególnienie
1 Stan funduszu na początek roku
2 Zwiększenia funduszu w ciągu roku
z tego:
2.1
Przyjęcie na stan środków trwałych w 2004r.
2.2
Przeniesienie zysku z 2003 na Fundusz statutowy
3 Zmniejszenia funduszu w ciągu roku
z tego:

Kwota
107 405,14
30 864,78
18 969,93
11 894,85
11 513,71

3.1
Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
4 Stan funduszu na koniec roku

11 513,71
126 756,21

7. Propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy
Zarząd Dolnośląskiej Fundacji Ekorozwoju proponuje pokryć stratę osiągniętą w 2004r w wysokości
78776,24 zł z Funduszu Statutowego.
8. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego,
zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
Nie dotyczy
Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku
obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego
Nie dotyczy
9.

10. Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia
bilansowego, przewidywanym umową, okresie spłaty
Zobowiązania długoterminowe w jednostce nie występują. W załącznikach do sprawozdania
przedstawiono zobowiązania i należności na dzień 31.12.2004 wraz z terminem zapłaty. Wydruk
Program Finansowo-Księgowy Symfonia 5.0d.
11. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych
Na koniec 2004 roku rozliczenia międzyokresowe przychodów stanowią otrzymane od donatorów
dotacje i darowizny na realizację celów statutowych, przeznaczone do wykorzystania n następnym
roku obrotowym
Lp
1
2
3
4
5
6

Wyszczególnienie
Projekt Global Environmental Facility /SGP „Zielononóżka kuropatwiana”
Łącznicy PG 3 Fundusz Partnerstwa
Saxonia Natur und Umwelt
Fundacja Batorego – Kuźnia
Fundacja Batorego - Rowery
RAZEM

Kwota
12 250,30
13 000,00
25 690,50
74 181,99
884,91
126 007,70

12. Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki (ze wskazaniem jego

rodzaju)
Nie dotyczy
13. Zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i
poręczenia, także wekslowe
Nie dotyczy

III
1. Struktura rzeczową (rodzaje działalności) i terytorialna (kraj, eksport) przychodów netto ze
sprzedaży pukduktów, towarów i materiałów – struktura przychodów działalności
statutowej , odpłatnej działalności pożytku publicznego, administracyjnej i pozostałej.
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.

Wyszczególnienie przychodów
Działalność statutowa – dotacje i darowizny
Odpłatna działalność pożytku publicznego
Przychody administracyjne
Odsetki
RAZEM

Kwota
560 448,59
90 124,21
10 675,61
3 017,46
664 265,87

%
84,37
13,57
1,61
0,45
100,00

2. Struktura kosztów działalności statutowej, odpłatnej działalności pożytku publicznego,
administracyjnych i pozostałych
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Wyszczególnienie kosztów
Działalność statutowa – dotacje, darowizny, składki
Odpłatna działalność pożytku publicznego
Przychody administracyjne
Pozostałe koszty operacyjne
Koszty finansowe
RAZEM

Kwota
589 254,31
109 187,70
44 268,74
320,55
10,81
743 042,11

%
79,30
14,69
5,96
0,04
0,00
100,00

3. Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe
Nie dotyczy
4. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
Nie dotyczy
5. Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym
lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym
Nie dotyczy
6. Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym
od wyniku finansowego (zysku, straty) brutto
W deklaracji CIT-8 w pozycji D25 ujęto rozliczenia międzyokresowe (przychody przyszłych
okresów) w kwocie 126007,70 zł (słownie: sto dwadzieścia sześć tysięcy siedem zł 70/100). Są to
otrzymane od donatorów dotacje i darowizny na realizacje celów statutowych, przeznaczone do
wykorzystania w następnym roku obrotowym. Szczegółowy opis rozliczeń międzyokresowych
zawarty jest w informacji dodatkowej pkt. II 11.
Ponieważ w deklaracji CIT-8 ujęto rozliczenia międzyokresowe (otrzymane dotacje na
realizacje celów statutowych, których koszty będą ponoszone w przyszłych okresach) natomiast w
rachunku wyników rozliczeń międzyokresowych nie ujmuje się, w związku z tym powstaje
rozbieżność pomiędzy deklaracją CIT-8 a wynikiem finansowym przedstawionym w sprawozdaniem
finansowym.
Przedstawienie rozbieżności:
Przychody ujęte w rachunku wyników
664 265,87
Koszty ujęte w rachunku wyników
743 042,11
Wynik finansowy
-78 776,24
Rozliczenia międzyokresowe ujęte w deklaracji CIT-8 i
126 007,40
przedstawione w bilansie
Przychody ujęte w deklaracji CIT-8 uwzględniające
790 273,27
rozliczenia międzyokresowe (664265,87 + 126007,40)
Koszty ujęte w deklaracji CIT-8
743 042,11
RÓŻNICA
pomiędzy
podstawą
opodatkowania
47 231,16
podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym

7. W przypadku jednostek, które sporządzają rachunek zysków i strat w wariancie
kalkulacyjnym, dane o kosztach wytworzenia produktów na własne potrzeby oraz o
kosztach rodzajowych:
a) amortyzacji, b) zużycia materiałów i energii, c) usług obcych, d) podatków i opłat, e)
wynagrodzeń, f) ubezpieczeń i innych świadczeń, g) pozostałych kosztów rodzajowych,
Nie dotyczy – rachunek zysków i strat sporządzany jest w wariancie porównawczym
8. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych na własne potrzeby
Nie dotyczy
9. Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa
trwałe; odrębnie należy wykazać poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska
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
Objaśnienie struktury środków pieniężnych przyjętych do rachunku przepływów pieniężnych, a
w przypadku gdy rachunek przepływów pieniężnych sporządzony jest metodą bezpośrednią,
dodatkowo należy przedstawić uzgodnienie przepływów pieniężnych netto z działalności
operacyjnej, sporządzone metodą pośrednią; w przypadku różnic pomiędzy zmianami stanu
niektórych pozycji w bilansie oraz zmianami tych samych pozycji wykazanymi w rachunku
przepływów pieniężnych, należy wyjaśnić ich przyczyny
Wyszczególnienie
Środki pieniężne w kasie
Środki pieniężne na rachunkach bankowych
Środki pieniężne w drodze
RAZEM

Stan na 01.01.2004
989,05
101 006,39
0,00
101 995,44

Stan na 31.12.2004
1 475,36
99 083,73
-15,00
100 544,09

V
Informacje o:
1. Przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe
Dolnośląska Fundacja Ekorozwoju zatrudniała na podstawie umowy o pracę dwóch pracowników
oraz w ramach odbywania wojskowej służby zastępczej trzech poborowych. Osoby te wykonywały
pracę w pełnym wymiarze godzin. Były to:
- Krzysztof Smolnicki – Prezes
- Dariusz Białek – Członek Zarządu
- Krzysztof Krupa – pracownik administracyjny – wojskowa służba zastępcza
- Sebastian Żyza - pracownik administracyjny – wojskowa służba zastępcza
- Tomasz Knop - pracownik administracyjny – wojskowa służba zastępcza.
Pozostałe osoby wykonywały usługi dla Fundacji na podstawie umowy o dzieło lub prowadząc własną
działalność gospodarczą na podstawie umów cywilno-prawnych. W 2004r. zawarto umowy o dzieło z
67 wykonawcami.
2. Wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłaconych lub należnych osobom
wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących spółek handlowych (dla
każdej grupy osobno)
W roku 2004r. wypłacono wynagrodzenia osobom wchodzącym w skład Zarządu łącznie w wysokości
22 800,00 zł. Były to wynagrodzenia podstawowe wynikające z umów o pracę.

3. Pożyczkach i świadczeniach o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzącym w
skład organów zarządzających i nadzorujących spółek handlowych (dla każdej grupy
osobno), ze wskazaniem warunków oprocentowania i terminów spłaty
Nie dotyczy
VI
Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu
finansowym roku obrotowego
Nie dotyczy
1.

2. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie
nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym,
Nie dotyczy

nastąpiły

po

dniu

bilansowym,

a

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 dotyczy
4. Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za
rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy
Nie dotyczy
VII
Informacje o jednostkach powiązanych i wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają
konsolidacji
Nie dotyczy
1.

2. W przypadku występowania niepewności co do możliwości kontynuowania działalności, opis
tych niepewności oraz stwierdzenie, że taka niepewność występuje, oraz wskazanie, czy
sprawozdanie finansowe zawiera korekty z tym związane; informacja powinna zawierać
również opis podejmowanych bądź planowanych przez jednostkę działań mających na celu
eliminację niepewności
Nie dotyczy
3. W przypadku gdy inne informacje niż wymienione powyżej mogłyby w istotny sposób
wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy jednostki, należy
ujawnić te informacje.
Nie dotyczy
Wrocław, dnia 27 marca 2005r.
Sporządził: Andrzej Pytel

Zarząd Fundacji

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
Dolnośląskiej Fundacji Ekorozwoju
sporządzone na dzień 31 grudnia 2004r.
na podstawie art. 12 ust. 4 ustawy o Fundacjach z dnia 6 kwietnia 1984
(Dz. U. Z 1991r. Nr 46, poz. 203 z późniejszymi zmianami).
I.

Dane podstawowe

1. Nazwa jednostki:

Dolnośląska Fundacja Ekorozwoju

2. Siedziba i adres:

ul. Białoskórnicza 26, 53-134 Wrocław

3. NIP:

899-00-23-428

4. REGON:

930034683

5. Organ Rejestrowy:

Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy

6. Nr Rejestru Fundacji:

KRS 178876

7. Symbol PKWiU:

9133

8. Forma prawna:

fundacja

9. Rok obrotowy:

01.01.2004r. – 31.12.2004r.

10. Eksploatacja:

pełna

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

12. Określenie celów statutowych Fundacji:

Celem Fundacji jest zrównoważony rozwój
zgodny z zasadami ekologicznymi oraz
z
uwzględnieniem wymogów ochrony środowiska, szczególnie w zakresie:
a) ochrony krajobrazu kulturowo-przyrodniczego, w tym ochrony dolin rzecznych, tradycyjnych
form użytkowania rolniczego oraz ochrony dziedzictwa kulturowego na obszarach przyrodniczo
cennych;
b) zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, w tym w szczególności zapobieganie bezrobociu
poprzez promocję i wspieranie rozwoju ekoturystyki na obszarach przyrodniczo cennych,
wspieranie rozwoju lokalnych produktów bazujących na walorach środowiska i lokalnej tradycji,
rozwój działalności na rzecz ochrony środowiska;
c) działalność na rzecz propagowania i dokonywania proekologicznych zmian w sferze produkcji
rolnej, w tym w szczególności w zakresie wdrażania rolnictwa ekologicznego, dobrych praktyk
rolniczych oraz programów rolno środowiskowych;
d) ochrony siedlisk i gatunków, a także tworzenia prawnych form ochrony przyrody, w tym w
szczególności na obszarach dolin rzecznych;
e) upowszechniania odpowiedzialnych i przyjaznych dla środowiska postaw konsumenckich oraz
ochronę praw konsumenta w tym zakresie;

f) oszczędzania energii, wykorzystywania odnawialnych źródeł energii i przeciwdziałania zmianom
klimatycznym;
g) gospodarki odpadami;
h) zrównoważonego, proekologicznego transportu;
i) czystszej produkcji
II.

Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów statutowych,
a także opis głównych zdarzeń prawnych w jej działalności o skutkach finansowych.

1. Wymienione cele Fundacja realizuje poprzez prowadzenie działalności nieodpłatnej i odpłatnej:
2. W zakres działalności nieodpłatnej wchodzą:
a) prowadzenie i wspieranie działalności edukacyjnej, informacyjnej, internetowej,
wydawniczej, promocyjnej, medialnej i organizacyjnej;
b) prowadzenie działalności doradczej,
c) prowadzenie działalności szkoleniowej;
d) organizowanie spotkań, seminariów i konferencji;
e) inicjowanie, organizowanie i prowadzenie działalności badawczej i wdrożeniowej, rozwijanie
ukierunkowanych badań naukowych;
f) wykup, dzierżawę lub stosowanie innych form opieki w stosunku do obszarów przyrodniczo
cennych,
g) opracowywanie i wdrażanie projektów, ekspertyz, badań, prognoz i programów dotyczących
zagadnień ekologicznych i zrównoważonego rozwoju;
h) ustanawianie funduszy nagród i stypendiów oraz dysponowanie nimi;
i) uczestniczenie w postępowaniach administracyjnych, sądowych i sądowo administracyjnych
w zakresie spraw związanych z celami statutowymi;
j) współpraca z organami władzy publicznej, samorządami, środkami masowego przekazu oraz
podmiotami gospodarczymi, a także inicjowanie partnerstwa międzysektorowego;
k) współpraca z organizacjami, instytucjami i osobami w kraju i za granicą;
l) aktywizacja społeczeństwa, wspieranie proekologicznych inicjatyw obywatelskich oraz
promowanie i organizowanie wolontariatu działającego na rzecz ochrony środowiska i
zrównoważonego rozwoju;
3. W zakres działalności odpłatnej, w przypadku posiadania niewystarczającej ilości środków
statutowych przeznaczonych na pokrycie kosztów działań, wchodzi działalność wyszczególniona
w ustępie 2 punkty a, b, c, d, e, f, g, h.

III.

Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej według wpisu do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego

Z dniem

27.11.

2003

fundacja

zakończyła

prowadzenie

działalności

gospodarczej.

Od

dnia .................................... fundacja prowadzi odpłatną działalność pożytku publicznego.

IV.

Odpisy uchwał Zarządu Dolnośląskiej Fundacji Ekorozwoju

Podjęte w 2004r. uchwały Zarządu Dolnośląskiej Fundacji Ekorozwoju stanowią załącznik nr 1 do
sprawozdania.

V.

Informacja o przychodach i wyniku finansowym

1. Informacja o wysokości uzyskanych przychodów z wyodrębnieniem ich źródeł i struktura
przychodów
Lp.
6.
7.
8.
9.
10.

Wyszczególnienie przychodów
Działalność statutowa – dotacje i darowizny
Odpłatna działalność pożytku publicznego
Przychody administracyjne
Odsetki
RAZEM

Kwota
560 448,59
90 124,21
10 675,61
3 017,46
664 265,87

%

pożytku

publicznego,

Kwota
589 254,31
109 187,70
44 268,74
320,55
10,81
743 042,11

%

84,37
13,57
1,61
0,45
100,00

2. Informacja o wyniku finansowym
Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy) w załączeniu.

VI.
Informacja o poniesionych kosztach
Struktura kosztów działalności statutowej,
administracyjnych i pozostałych
Lp.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

VII.

odpłatnej

działalności

Wyszczególnienie kosztów
Działalność statutowa – dotacje, darowizny, składki
Odpłatna działalność pożytku publicznego
Przychody administracyjne
Pozostałe koszty operacyjne
Koszty finansowe
RAZEM

79,30
14,69
5,96
0,04
0,00
100,00

Dane o:

1. Informacja o liczbie osób zatrudnionych w Dolnośląskiej Fundacji Ekorozwoju
Dolnośląska Fundacja Ekorozwoju zatrudniała na podstawie umowy o pracę dwóch pracowników
oraz w ramach odbywania wojskowej służby zastępczej trzech poborowych. Osoby te wykonywały
pracę w pełnym wymiarze godzin. Były to:
- Krzysztof Smolnicki – Prezes
- Dariusz Białek – Członek Zarządu
- Krzysztof Krupa – pracownik administracyjny – wojskowa służba zastępcza
- Sebastian Żyza - pracownik administracyjny – wojskowa służba zastępcza
- Tomasz Knop - pracownik administracyjny – wojskowa służba zastępcza.
Pozostałe osoby wykonywały usługi dla Fundacji na podstawie umowy o dzieło lub prowadząc własną
działalność gospodarczą na podstawie umów cywilno-prawnych. W 2004r. zawarto umowy o dzieło z
67 wykonawcami.
2. Kwota wynagrodzeń wypłacona przez Fundację – 2 osoby zatrudnione na umowę o prace
otrzymały wynagrodzenie w wysokości 22800,00 (bez składek ZUS obciążającym pracodawcę).
3. Wysokość wynagrodzenia wypłacona łącznie członkom zarządu 22800 (bez składek ZUS
obciążającym pracodawcę).
4. Wydatki na wynagrodzenia z umów zlecenia – Fundacja nie ponosiła wydatków związanych z
umowami zlecenia. Wydatki na wynagrodzenia związane z umowami o działo (w tym z prawami
autorskimi) wyniosły 137669,20.
Ponadto zawierano umowy o dzieło na kwotę finansowane z bezzwrotnej pomocy zagranicznej
na kwotę 53904,00.

5. Informacja o udzielonych pożyczkach pieniężnych, z podziałem według ich wysokości, ze
wskazaniem pożyczkobiorców i warunków przyznania pożyczek oraz z podaniem podstawy
statutowej takich pożyczek – nie dotyczy.
6. Informacja o kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku:
Fundacja posiada rachunki bankowe w Banku Śląskim :
– podstawowy - saldo na dzień 31.12.2003r.: 13311,29
– pomocniczy DOC Destination - saldo na dzień 31.12.2003r.: 0,89
– pomocniczy 0985 - saldo na dzień 31.12.2003r.: 9955,12
– pomocniczy PHARE - saldo na dzień 31.12.2003r.: 0,28
– pomocniczy SAXONIA - saldo na dzień 31.12.2003r.:-29,30
– depozytowy - saldo na dzień 31.12.2003r.: 75861,09
7. Informacja o nabytych obligacjach oraz wielkościach udziałów lub nabytych akcjach w spółkach
prawa handlowego za wskazaniem tych spółek – nie dotyczy.
8. Informacja o nabytych nieruchomościach, ich przeznaczeniu oraz wysokościach kwot
wydatkowanych na ich nabycie – nie dotyczy.
9. Informacja o nabytych pozostałych środkach trwałych. W 2004r. Fundacja nabyła następujące
środki trwałe:
Zestaw komputerowy (OT-11) o wartości 4672,13
Rzutnik multimedialny ((OT-12) o wartości 6990,00
Centrala telefoniczna (OT-13) o wartości 3769,80
Kserokopiarka (OT-14) o wartości 3538,00
10. Wartość aktywów i zobowiązań Fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach finansowych
sporządzonych dla celów statystycznych wynosiła – dane przedstawiono w załączniku do
sprawozdania – bilansie.
VIII.

Dane o działalności zleconej Fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe
(usługi, państwowe zadania zlecone i zamówienia publiczne) oraz o wyniku finansowym
tej działalności

Nie dotyczy

IX.

Informacja o rozliczeniach fundacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych, a
także informacja w sprawie składanych deklaracji podatkowych

Fundacja rozlicza się na bieżąco z budżetem z tytułu ciążących na niej zobowiązań podatkowych.
Składa deklaracje podatkowe: PIT-4 oraz CIT-8. Jest zwolniona przez Urząd Skarbowy ze składania
deklaracji CIT-2. Rozlicza się również z ZUS na podstawie deklaracji wymaganych przez ustawę z
dnia 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych.
X.
Informacja o przeprowadzonych w Fundacji kontrolach
Nie dotyczy
Wrocław, dnia 27 marca 2005r.
Sporządził: Andrzej Pytel

Zarząd Fundacji

Uchwała
Zarządu Dolnośląskiej Fundacji Ekorozwoju
z dnia 30 marca 2005r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2004r

Zarząd Dolnośląskiej Fundacji Ekorozwoju postanawia:
1.

Zatwierdzić sprawozdanie finansowe za 2004r.

2. Stratę w wysokości 78776,24 zł (słownie: siedemdziesiąt osiem tysięcy siedemset siedemdziesiąt
sześć zł 24/100) pokryć z funduszu statutowego.

Zarząd Fundacji

