
INFORMACJA DODATKOWA 
 
do sprawozdania finansowego za okres  od 01.01.2012r. do 31.12.2012r. Fundacji Wspierającej 
Prawidłowy Rozwój Dzieci i Młodzieży Rośnij Zdrowo z siedzibą w Krakowie 31-271, ul. 
Krowoderska 6/4, KRS 0000084336 z dnia 24.06.2013r. w Sądzie Rejonowym dla Krakowa 
Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy KRS.   
 
 W roku 2012r.  Fundacja  przeprowadziła realizację następujących programów społecznych:  
I 
Kontynuacja Współpracy Szkół Polski i Grecji  w okresie od  24/06/2012  do  31/06/2012,  
określonego w porozumieniu partnerskim z Zespołem Szkół Ekonomicznych w Krakowie oraz Biura 
Turystycznego Skarpa w Krakowie dotyczące realizacji wyjazdu i pobytu edukacyjnego uczniów. 
Program przygotował i  przeprowadził zespół Fundacji oraz nauczyciele szkoły oraz współpracujące 
instytucje i osoby. Zrealizowano program edukacyjny zgodnie z programem szczegółowym. 
Powyższe działanie statutowe odpłatne w działaniach edukacyjnych z uwzględnieniem potrzeb i 
oczekiwań młodzieży, rodziców, opiekunów i nauczycieli poprzez spotkania partnerskie, program 
edukacyjny we współpraca z placówką oświatową i pozostałymi partnerami społecznymi. 
Forma wyjazdów międzynarodowych odbywa się na wzór podobnych działań prowadzonych w 
innych krajach europejskich co w znacznej mierze wpływa na postawy społeczne i rozwój młodzieży. 
Campus i jego działania są finansowane z opłat uczestników bezpośrednich oraz dzięki wsparciu 
finansowemu i organizacyjnemu Fundatorów w poszczególnych elementach programu.  
Koszty zadania 36124,81 zł. 
II 
Kontynuacja Programu Campusu w postaci wypoczynku zimowego oraz wypoczynku letniego. 
Realizacja zadania własnego Fundacji jako kontynuacji programów z lat poprzednich w formie 
wypoczynku  
1. Obozu zimowego w Bormio /Włochy oraz  
2. Obozu letniego na Kaszubach. 
Koszty zadania 1.:30212,40 zł. 
Koszty zadania 2.:34095,40 zł. 
Powyższe działania statutowe w ramach odpłatnej działalności,  opłaty ze świadczeń uczestników w 
całości przekazaliśmy na realizację działania wspierając je finansowo w elementach wyjazdu.  
III 
Przygotowanie i wydanie książki zgonie z celami fundacji w dziedzinie integrowania wielu 
środowisk, podnoszenia ich kwalifikacji poprzez działalność wydawniczą przeznaczoną dla 
dzieci i młodzieży. Publikacja wydawnicza we współpracy z wydawnictwem w Krakowie 
Koszty zadania 14372,50zł. Rezerwa finansowa to kwota 10770,50 zł. 
IV  
Przygotowanie etapu wyjazdowego w postaci obozu zimowego /grudzień 2012/ z realizacją   
w styczniu 2013. Rezerwa finansowa 12595,00 zł. 
V 
Przygotowanie i realizacja wsparcia finansowego podopiecznego fundacji poprzez darowizny i 1 %  
(wpłaty ze wskazaniem na podopiecznego). Koszt zadania 11316,00 zł. 
 
Na przychody w roku 2012 składały się:   
Opłaty uczestników: 92123,05 zł.  
Wkład własny: 1700 zł 
Darowizny 10011,75 zł. 
1% OPP 28206,26 zł. 
Uzyskane odsetki bankowe 12,78 zł. 
Opłaty za świadczenia realizacji zadań statutowych w całości Fundacja przekazała na w/w zadania 
oraz z 1% OPP, a także przygotowała fundusze na poczet zadania w styczniu 2013r. 
Ponieważ Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej zasady prowadzenia rachunkowości są 
zgodne z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15.11.2001 w sprawie szczególnych zasad 
rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzących 



działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 137 poz. 1539).Aktywa i pasywa są wyceniane zgodnie z art. 28 
Ustawy o rachunkowości na dzień bilansowy wg cen nabycia (śr. trwałe i wartości niemater.  i 
prawne), zobowiązania i należności w kwocie wymaganej zapłaty. Fundacja  nie posiada środków 
trwałych ani wartości niematerialnych i prawnych. 
 
Na koszty administracyjne składały się usługi obce (opłaty pocztowe, bankowe itp.) w kwocie 
1046,87 zł. 
            Aktywa obrotowe bilansu wykazują kwotę  75043,38 zł , na którą składają się środki pieniężne  
w kwocie 28991,39 zł oraz należności krótkoterminowe 46051,99 zł. 
            Na pasywa bilansu składają się następujące pozycje: 
- fundusz statutowy z wpłat fundatorek  2000 zł 
- nadwyżka przychodów nad kosztami zł 32504,34 zł 
-  zobowiązania krótkoterminowe w kwocie  27944,04 zł 
- Rezerwa na poczet zadania nr IV 12595 zł.                                                                 

 
Sporządzono 31.03.2013 r. 
                                                                      

 
 


