
Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego 
31-261 Kraków, ul. Wybickiego 3A 
NIP: 677-222-15-66, REGON: 356746471

INFORMACJA DODAKOWA (OBJAŚNIENIA)
do sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012 

sporządzonego na dzień 31.12.2012

1.
1) Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości 
niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych.

a) zmiany stanu aktywów
Lp Wyszczególnień

ie
Stan
aktywów 
na początek 
roku
obrotowego

Zwiększenia stanu aktywów z 
tytułu

Zmniejszenia stanu aktywów z 
tytułu

Stan
aktywów 
na koniec 
roku
obrotowego

Nabycia Aktualiza
cji

Przemiesz
czeń

Likwida
cji

Aktualiz
acji

Przemiesz
czeń

I. Umarzanych 
1 -razowo

1. Maszyny i 
urządzenia

2 . Pozostałe środki 
trwałe

82551,05 14158,90 96709,95

3. Inne wartości 
niematerialne i 
prawne

56243,18 6200,00 62443,18

Razem I: 138794,23 20358,90 159153,13
II. Nie

podlegających
umorzeniu

1. Inwestycje
długoterminowe
Razem II:

III. Umarzanych w 
czasie

1. Maszyny i 
urządzenia

2. Pozostałe środki 
trwałe

172833,33 172833,33

3. Inne wartości 
niematerialne i 
prawne
Razem III: 172833,33 172833,33

IV. OGOŁEM
(I+II+III)

311627,56 20358,90 331986,46

zmiany stanu umorzenia aktywów podlegających umorzeniu w czasie
Lp Wyszczególnień

ie
Stan
umorzenia 
aktywów 
na początek 
roku
obrotowego

Zwiększenia stanu umorzenia 
aktywów z tytułu

Zmniejszenia stanu umorzenia 
aktywów z tytułu

Stan
umorzeń iaakt 
ywów 
na koniec 
roku
obrotowego

Nabycia Aktualizacj
i

Przem
ieszcz
eń

Likwi
dacji

Aktualiza
cji

Przemiesz
czeń

1. Maszyny i 
urządzenia

2 . Pozostałe środki 
trwałe

171491,33 2442,00 2000,00 171993,33

3. Inne wartości 
niematerialne i 
prawne
Razem: 171491,33 2442,00 2000,00 171491,33
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2) Wartość gruntów użytkowanych wieczyście.

Fundacja nie posiada gruntów użytkowanych wieczyście.

3) Wartość nie amortyzowanych / nie umarzanych przez jednostkę środków trwałych 
używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów 
leasingu.

Fundacja nie korzysta ze środków trwałych używanych na podstawie przedmiotowych 
umów.

4) Zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z 
tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli.

W jednostce nie występują powyższe zobowiązania.

5) Dane o strukturze własności kapitału podstawowego oraz liczbie i wartości nominalnej 
subskrybowanych akcji, w tym uprzywilejowanych.

Fundacja posiada wyłącznie fundusz statutowy.

6) 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.

Rodzaj kapitału 
własnego

Stan na początek 
roku obrotowego Zwiększenia Wykorzystanie Stan końcowy

Fundusz
statutowy

116.009,65 0,00 0,00 116.009,65

7) Propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy. 

Przeznaczenie przychodów oraz zysku na działalność statutową Fundacji.

8) Struktura przychodów z działalności:
gospodarczej 0,00 PLN
statutowej odpłatnej 0,00 PLN
statutowej nieodpłatnej 2.503.650,81 PLN 

w tym:
- dotacje 2.334.349,06 PLN

w tym:
PFRON 1.266.443,02 PLN 

w tym:
dofinansowanie kosztów zatrudnienia osób niepełnosprawnych

243.538,12 PLN
- darowizny 119.218,25 PLN
- inne 36.306,07 PLN
- przychody finansowe 13.777,43 PLN
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9) Koszty statutowe 2.483.805,33 PLN:

- podział ze względu na odpłatność:
- działalność statutowa odpłatna 0,00 PLN
- działalność statutowa nieodpłatna 2.483.805,33 PLN

- podział ze względu na koszty pieniężne i niepieniężne:
- koszty pieniężne 2.462.279,90 PLN
- koszty niepieniężne (amortyzacja) 21.525,43 PLN

Struktura kosztów administracyjnych wg rachunku zysków i strat.

10) Składniki majątku i źródła ich finansowania 

Składniki majątku zostały przedstawione w pkt 1.
Były one finansowane z dotacji na realizację projektów statutowych oraz ze środków 
własnych (darowizny i zysk z lat poprzednich).

11) Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałych od dnia 
bilansowego, przewidywanym umową, okresie spłaty:

a) do 1 roku -
b) powyżej 1 roku do 3 lat
c) powyżej 3 do 5 lat -
d) powyżej 5 la t -  31.319,58 PLN.

12) Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych:

a) koszty

Na dzień bilansowy, jednostka wykazuje czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów 
w wysokości 208.376,91 PLN z tytułu różnic przejściowych (aktywowanych) kosztów 
dot. przychodów następnego roku obrotowego;

b) przychody

Na dzień bilansowy, Fundacja wykazuje przychody przyszłych okresów w wysokości
787.449,12 PLN:

- dotyczące środków otrzymanych w 2012 r.:

- z PFRON na realizację projektu „Kontynuacja prowadzenia placówki...” IV etap 
podlegających rozliczeniu w 2013 roku -  w wysokości 216.941,74 PLN,
- z PFRON na realizację projektu „Centrum im. Ludwika Braille’a” podlegających 
rozliczeniu w 2013 roku -  w wysokości 53.339,15 PLN,
- z Fundacji im. Stefana Batorego na realizację projektu „Monitoring stosowania przez 
uczelnie...” podlegających rozliczeniu w 2013 roku - w wysokości 34.126,22 PLN,
- z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektu „Uczenie się przez całe 
życie” -  Grundtvig podlegających rozliczeniu w 2013 roku - w wysokości 43.785,84 PLN,

3



r

- z Ministerstwa Finansów na realizację projektu „Forum Dostępnej Cyberprzestrzeni” 
w ramach POKL 5.4.2 podlegających rozliczeniu w 2013 roku -  
w wysokości 25.274,64 PLN;
- z Ministerstwa Finansów na realizację projektu „Pełnosprawna Firma” w ramach 
POKL 6.2 podlegających rozliczeniu w 2013 roku -  w wysokości 170.000,00 PLN;
- z BGŻ na realizację projektu „Dostępna informacja” podlegających rozliczeniu w 2013 
roku - w wysokości 35.604,62 PLN

- dotyczące należnych na dzień bilansowy środków:

- z PFRON z tytułu należnego dofinansowania do wynagrodzeń (SOD) osób 
niepełnosprawnych za listopad 2012 rok - w wysokości 21.613,68 PLN,
- z PFRON z tytułu należnego dofinansowania do wynagrodzeń (SOD) osób 
niepełnosprawnych za grudzień 2012 rok - w wysokości 21.613,68 PLN,
- z PFRON z tytułu należnego dofinansowania na realizację projektu „”Indywidualna 
praca z coachem” III etap za 2012 rok - w wysokości 164,59 PLN,
- z PFRON z tytułu należnego dofinansowania na realizację projektu „"Indywidualna 
praca z coachem” IV etap za 2012 rok - w wysokości 78.288,92 PLN,
- z PFRON na realizację projektu „Kontynuacja prowadzenia placówki...” III etap 
podlegających rozliczeniu w 2013 roku -  w wysokości 610,46 PLN,

- z Ministerstwa Finansów na realizację projektu „Forum Dostępnej Cyberprzestrzeni” 
w ramach POKL 5.4.2 podlegających rozliczeniu w 2013 roku -  w wysokości 45.018,42 
PLN;
- z TOI LdV Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji z tytułu należnego dofinansowania 
na realizację projektu „Uczenie się przez całe życie”- TEAD w 2012 roku - w wysokości 
12.103,09 PLN,
- z TOI LdV ACTION for the Blind People z tytułu należnego dofinansowania na 
realizację projektu VIE w 2012 roku - w wysokości 28.964,07 PLN.

13) Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki (ze wskazaniem jego 
rodzaju).

Nie występują zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki.

14) Zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje, 
poręczenia, także wekslowe (gwarancje i poręczenia odrębnie dla podmiotów powiązanych).

Na dzień bilansowy Fundacja posiada następujące zobowiązania wekslowe:

- weksel in blanco do kwoty 488.800,00 PLN złożony na rzecz administratora Działania 3 
projektu EQUAL - Fundacji Pomocy Ludziom Niepełnosprawnym w Warszawie, jako 
zabezpieczenie realizacji tego działania,

weksel in blanco do kwoty 330.115,00 PLN złożony na rzecz Mazowieckiej Jednostki 
Wdrażania programów Unijnych, jako zabezpieczenie realizacji projektu POKL/7.2.1, 

weksle in blanco do kwoty 2.086.842,00 PLN złożony na rzecz PFRON, jako 
zabezpieczenie realizacji finansowanych przez PFRON projektów, 

weksel in blanco do kwoty 287.205,00 PLN złożony na rzecz Wojewódzkiego Urzędu 
Pracy, jako zabezpieczenie realizacji projektu „Z coachem do pracy”, 

weksel in blanco do kwoty 1.076.540,00 PLN złożony na rzecz Ministerstwa Pracy 
i Polityki Społecznej, jako zabezpieczenie realizacji projektu „Forum dostępnej 
Cyberprzestrzeni”,
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- weksel in blanco do kwoty 3.424.000,00 PLN złożony na rzecz Mazowieckiej Jednostki 
Wdrażania programów Unijnych, jako zabezpieczenie realizacji projektu POKL/6.2,
- weksel in blanco do kwoty 169.501,00 PLN złożony na rzecz PFRON, jako 
zabezpieczenie realizacji projektu „Tyflotechniczna Platforma Medialna”,
- weksel in blanco do kwoty 444.665,00 PLN złożony na rzecz PFRON, jako 
zabezpieczenie realizacji projektu „Indywidualna praca z coachem” -  ZATR aneks 6,

weksel in blanco do kwoty 722.803,00 PLN złożony na rzecz PFRON, jako 
zabezpieczenie realizacji projektu „Kontynuacja prowadzenia placówki...” -  PLAC - 
aneks 7,

weksel in blanco do kwoty 100.000,00 PLN złożony na rzecz Urzędu Marszłkowskiego 
Województwa Dolnośląskiego, jako zabezpieczenie realizacji projektu „Samorząd 
Równych Szans”.

2.
1) Strukturę rzeczową (rodzaje działalności) i terytorialną (kraj, eksport) przychodów netto ze 
sprzedaży produktów, towarów i materiałów.

Fundacja w roku obrotowym prowadziła wyłącznie działalność statutową .

2) Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe.

W roku obrotowym nie miały miejsca odpisy aktualizujące środki trwałe.

3) Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów.

Jednostka nie posiada zapasów.

4) Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku 
obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym.

W roku obrotowym nie wystąpiło zjawisko zaniechania działalności.

5) Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem 
dochodowym wyniku finansowego (zysku, straty) brutto.

Wynik podatkowy Fundacji za rok obrotowy pokrywa się z wynikiem rachunkowym za 
ten rok, który wykazuje zysk brutto 19.846,48 PLN.

6) Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie -  w tym:
- odsetki
- skapitalizowane różnice kursowe od zobowiązań zaciągniętych w celu ich sfinansowania. 

Jednostka nie posiada środków trwałych w budowie.

7) Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa 
trwałe z wyodrębnieniem poniesionych i planowanych nakładów na ochronę środowiska.

Jednostka nie poniosła w roku obrotowym nakładów na niefinansowe aktywa trwałe 
oraz nie planuje poniesienia takowych w następnym roku.

8) Informacja o zyskach i stratach nadzwyczajnych, z podziałem na losowe i pozostałe.
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W roku obrotowym nie wystąpiły zyski i straty nadzwyczajne.

9) Podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych.

Z uwagi na negatywną informację zawartą w punkcie 8), nie występuje podatek 
dochodowy.

2a. Dla pozycji bilansu oraz rachunku zysków i strat, wyrażonych w walutach obcych -  kursy 
przyjęte do ich wyceny.

Pozycje bilansu wyrażone są wyłącznie w PLN.

3. Informacja o przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu, z podziałem na grupy 
zawodowe

L.p. Grupy zawodowe
Przeciętne zatrudnienie 

na podstawie umów 
o pracę

Przeciętne zatrudnienie 
na podstawie umów 
cywilno-prawnych

Łączne przeciętne 
zatrudnienie

1. Specjaliści 18 115 133

2. Pracownicy
biurowi

2 1 3

3. Pracownicy
gospodarczy

0 1 1

Łącznie: 20 117 137

4.
1) Informacja o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu 
finansowym roku obrotowego.

W roku obrotowym nie wystąpiły znaczące zdarzenia dotyczące lat ubiegłych.

2) Informacja o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nie 
uwzględnionych w sprawozdaniu finansowym.

Po dniu bilansowym nie wystąpiły znaczące zdarzenia, które podlegałyby uwzględnieniu 
w sprawozdaniu finansowym.

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, wynik finansowy jednostki, 
ich przyczyny i spowodowaną zmianami kwotę wyniku finansowego oraz zmian w kapitale 
(funduszu) własnym.

W roku obrotowym nie zastosowano zmian w zakresie polityki rachunkowości.

4) Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za 
rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy.

Z uwagi na negatywną informację zawartą w punkcie 3), nie występują różnice w 
ujmowaniu i prezentowaniu danych w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy w 
stosunku do roku ubiegłego.
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5, Tendencje zmian w przychodach i kosztach.

Przychody roku 2012 są znacznie większe w stosunku do przychodów roku 
poprzedniego. Planuje się, że w roku 2013 wynik finansowy będzie zbliżony do wyniku 
za rok obrotowy.

Miejscowość, Kraków Data sporządzenia 28.01.2013
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