
Fundacja ARTERIA

Informacja dodatkowa za 201 Or.

a. Stosowane metod v wyceny aktywów i pasywów
Wvszczeoólnienie Przviete metody wyceny w zasadach (contvce rachunkowości

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne-według ceny
Srodki trwałe oraz wartosci niematerialne i prawne-według ce'lY nabycia, pomniejszonej o odpisy umorzeniowe, a także odpisy z

nabycia, pomniejszonej o odpłsy umorzeniowe. a także odpisy z tytułu tytułu trwałej utraty wartości. Środki trwałe oraz wartości
trwałej utraty wartości. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i niematerialne i prawne o wartości poniżej 3.500,00 zł.są

i orawne o wartości ooniżei 3.500 00 zł.sa amortYzowane "ednorazowo. amortYzowane .ednorazowo.

należności i udzielone pożyczki-w kwocie wymagającej zapłaty, z należności i udzielone pożyczki-w kwocie wymagającej zapłaty I z
zachowaniem ostrożności zachowaniem ostrożności

inwestycje krótkoterrninowe-weołuq ceny nabycia lub ceny (wartości) inwestycje krćtkoterrninowe-wedłuq ceny nabycia lub ceny
rynkowej, zależnie od tego, która jest niższa (wartości) rynkowej, zależnie od tego, która jest niższa

rzeczowe składniki aktywów obrotowych-wedlu cen nabycia rzeczowe składniki aktywów obrotowvch--wedłuo cen nsb cia
należności I udzielone pożyczki-w kwocie wymagającej zapłaty, z należności j udzielone pożyczki-w kwocie wymagającej zapłaty I z

zachowaniem ostrożności zachowaniem ostrożności

zobowiązania-w kwocie wymagające' zaolatv zobowiązania-w kwocie wymagającej za piaty
rezerwv·w uzasadnione', wiarvoodne', oszacowane' wartości rezerwv·w uzasadnione', wiarvaodne', oszacowane' wartości

Ikaprtaly (tunousze) własne oraz pozostałe aktywa I pasywa-w wartoser kapitały (fundusze) własne oraz pozostale aktywa Ipasywa-w
nominalnej wartośd nominalnej

b, Zmian stosowan ch metod cen akt ÓW i as ów· rz cz n i nik
Wszcze 61nienie zmian Prz cz n zmian Kwota niku finansowe o s wodowana

0,00

c. lntormacie o zdarzeniach aosoodarczvch DO dacie bilansu nieuiete w ksieaach handlowych

I Nie uwz iledniono w
Wvszczeo61nienie zdarzeń Kwota w zlotych Bilansie Rachunku WYników

brak zdarzeń

a, Rzeczowe aktywa trwale - środki trwale
Stan na początek roku Stan na koniec

Nazwa oruov składników maiatku trwatece obrotoweao Aktualizaca Przvchodv Przemieszczenia Rozchody roku obrotoweco

1. aruntv fw tvm orawo użvtkowania aruntu\ 0,00 000 000 000 000 0,00
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i
wodne 000 000 000 000 000 000
3. urządzenia techniczne imaszvnv 3027005 000 000 O 0,00 3027005
4. środki transoortu 000 0,00 000 0,00 0,00 000
5, inne środki trwałe 000 0,00 000 000 0,00 0,00

Razem 30270,05 0,00 0,00 0,00 0,00 30270,05

b, Umorzenie środków trwałych -
amortveae!a

Stan na Stan na
początek roku koniec roku

Stan na początek roku Amortyzacja za Stan na koniec obrotowego obrotowego
Nazwa aruov składników maiatku trwa/eoo obrotowego Aktualizacja rok Inne zwiększenia Zrnnieiszenie roku obrotoweao netto\ netto\

1, aruntv fw tvm orawo użvtkowania aruntu\ 0,00 000 0,00 000 000 000 000 000
2. budynki, lokale I obiekty inżynierii lądowej i
wodne 000 000 000 0,00 000 0,00 000 0,00
3, urządzenia techniczne i maszyny 2727342 000 246543 000 000 2973885 2996 63 53120
4, środki transportu 000 0,00 000 0,00 000 000 000 000

, Inne srOdki trwałe ),00 ,00 0,00 0,00 0,00 000
Razem 27273,42 0,00 2465,43 0,00 0,00 29738,85 2996,63 531,20

c. Grunty użytkowane wiecevecte I Stan na początek roku Zmiany w ciągu roku Stan na koniec roku
obrotowego Zwiększenia Zrnniei szenia obrotowego

Powierzchnia m2 000 000 000 000
Wartość 0,00 0,00 0,00 0,00

d, Srodki trwałe używana na oodstawie umowy naimu lub dzierżaw
Stan na początek roku Zmianvwci u roku Stan na koniec roku

obrotoweoo Zwiekszenia Zrnnieiszenia obrotoweao

1 oruntv (w tvm orawo użvikowania aruntul 0,00 0,00 000 000
2 budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i
wodne 0,00 0,00 0,00 000
3, urządzenia techniczne I maszyny 000 000 000 0,00

4, środki traosoortu 0,00 0,00 000 000

5. inne środki trwałe 000 000 000 000
Razem 0,00 0,00 0,00 0,00
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e, Wartości niematerialne i Drawne

Stan na początek roku Stan na koniec roku
Nazwa grupy składników majątku trwałego obrotowego Przychody Rozchody obrotoweao

1, Inne wartości niematerialne ; prawne 27900 000 000 27900
Razem 279,00 0,00 0,00 279,00

f, Umorzenie wartości niematerialnych i
rawnvch • amcrtvzacia

Stan na koniec początek roku koniec roku
Stan na początek roku roku obrotowego obrotowego

Nazwa orUDVskładników maiatku trwałeao obrotoweao Arnortvzacia za rok Inne zwiekszenia Zmnieiszenle obrotoweoo (netto) . (netto)'
1, Inne wartości niematerialne i prawne 27900 000 000 000 279,00 000 000
Razem 279,00 0,00 0,00 0,00 279,00 0,00 0,00

, inwestvcje dłuqoterminowe
Stan na początek roku Zmianywci u roku Stan na koniec roku

obrotoweao Zwiekszenia Zmnieiszenia obrotoweao
1. Nieruchomości 000 000 000 000
2. Wartości niematerialne i rawne 000 0,00 000 000
3. Ołuooterminowe aktvwa finansowe 0,00 0,00 0,00 000

a. udzisłv i akcie 0,00 0,00 0,00 000

b. inne papiery wartościowe 0,00 0,00 0,00 000
C. udzielone pożyczki 000 000 000 000
d, inne dłuaoterminowe aktvwa finansowe 0,00 000 0,00 000

4. Inne dłuaoterminowe inwestvcie 000 000 000 000
Razem 0,00 0,00 0,00 0,00

h Podział należności według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy
okreswvma alncści Razem

do 1 roku 00'11 żet 1 roku
stan na

początek roku koniec roku początek roku początek roku koniec roku
Należności z tytułu obrotowego obrotowego obrotoweao koniec roku obrotoweao obrotoweao obrotoweao

1. dostaw i usług 000 000
2. podatków 27200 182,00 27200 18200
3. środków od ZUS 117474 117474 117474 117474
4, wvnaarodzeń 000 000
5. dochodzone na drodze sadowe 000 000
6, innych należności 000 000 000 000

Razem 1446,74 1 356,74 0,00 0,00 1446,74 1 356,74

i. Podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową
okres wvma alności Razem

do 1 roku PO\I że' 1 roku
stan na

początek roku koniec roku początek roku początek roku koniec roku
Zobowiazania z Mułu obrotoweao obrotoweao obrotoweao koniec roku obrotowego obrotowego obrotoweoo

1. kredytów i pożyczek 0,00 000 000
2. dostaw i usłua 000 000 000 000
3. Dodatków 0,00 28200 000 28200
4. ubezpieczeń społecznych 000 000 000 000
5. wvnaarodzeń 000 000 000
6. zobowiazań wekslowvch 000 000 000
7. innych zobowiazań 000 0,00 000 000
Razem 0,00 282,00 0,00 0,00 0,00 282,00

" Rozliczenia miedzvokresowe czynne i bierne
stan na

początek roku koniec roku
Tvtułv obrotowego obrotowego

1.0g6łem czynne rozliczenia
miedzyokresowe kosztów wg tytułów: 000 000
a. opłacone z góry czynsze z tytułu
lwvnaimowania pomieszczeń
b. op/acone z góry prenumeraty czasopism i
innvch oublikacii
c. op/acone z góry ubezpieczenia majątkowe
i osobowe
d. inne czynne rozliczenia międzyokresowe
kosztów

2.0gółem bierne rozliczenia
miedzvokresowe kosztów wc tytułów: 000 000
a, Inne ierne roz rczema mręozyokresowe
kosztów

k. Rozliczenia miedzyokresowe przychodów
stan na

początek roku koniec roku
Tvtułv obrotoweao obrotoweao

1.Rozliczenia międzyokresowe przychodów
I(wvszczeaótnienie wa MułÓw) 000 000
Przyznana dotacia 000 0,00
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I. lnformacie o zyskach i stratach nadzwvczalnvch
Wyszczególnienie Rok bieżacv Rok ubieałv
Zyski nadzwvczaine • losowe
Zyski naozwvczaloe . pozostałe
Suma 000 000
Straty nadzwvczaine - losowe
Straty nadzwvczaine - pozostałe

uma 0,00 0,00

J" Zatrudnienie i wvnaarodzenia
Przeciętne zatrudnienie

Wvszczeoó/nienie wraku
z oodzia/a/em na orvov zawodowe

umysłowi 000

Oa6łem 000

nie dotyczy
K" Informacja o wypłaconych wynagrodzeniach powyżej określonego w
art, 9 ust. 1 pkt 2 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.
Nr 96 DOZ. 873 Z oóźn. zm.1

Wvszczeoólnienie Iuczba osób
liczba osób które orzekroczvtv wlw wvnaorodzenie O

Informacje o strukturze przychodów źródła i wysokość
a" Przychody z działalności statutowe" 565000
Składki brutto określone statutem
Przychody z działalności statutowej
nleodpłatne] nożvtku cubllczneco 000

Przychody z działalności statutowej
odpłatne; pożytku publiczneao 000

Pozostałe przychody określone statutem 565000
Otrzvmane dotacie 000
Otrzymane darowizny 565000

b. Pozostałe orzvchodv 000
Przychody ze sprzedaży środków trwałych,
środków trwałych w budowie oraz wartości
niematerialnych i prawnych 000
Przychody z likwidacii środków trwałych 0.00
Inne 0,00

c" Przychody finansowe 000
Cena soraeoażv akcf i udziałów 0,00
Odsetki od lokat, wkladów bankowych 0,00
Odsetki od oożvczek 0,00
Odsetki od posiadanych papierów
wartościowych O
Otrzymane dvwidendv od akcii obcych O
Inne przychody finansowe O

4 a Informacje o strukturze kosztów

świadczenia Dienietne: 0.00

świadczenia oienieżoe

000

Koszty realizacji działalności statutowej
odpłatnej potvtku publiczneao 000

Koszty realizacji działalności statutowej
nieodo/atnei ecżvtxu oubliczneao

świadczenia nieoienietne: 0.00

świadczenia oienieżne: 000
świadczenia nieoienietne: 0.00
{wvszczea61nienie
Pozostałe koszty realizacji zadań
statutowych 450000

450000
świadczenia nieoienieżne 0.00
Koszty administracyjne: 477309
- zużycie materiałów i energii 000
. usługi obce 230766
- podatki i oołatv 000
• wynagrodzenia oraz ubezpieczenia
sPOłeczne i inne świadczenia 000
- amortvzacia 2465.43
- pozosta e koszty 0,00

4 b" Pozostałe koszty 000
wartość netto sprzedanych środków trwałych,
środków trwałych w budowie oraz wartości
niematerialnvch i prawnych 000
wartość netto z likwidacji środków trwałych,
wartości niematerialnych i prawnych w
wyniku zdarzeń mieszczących się w

ranicach oaólneao rvzvka oosoodarczeoo 000
Inne
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c. Kosztv finansowe 000
Wartość ewidencyjna sprzedanych udziałów I

akcji, stanowiących długo i krótkotenninowe
aktywa finansowe 0,00
Odsetki od kredytów i pożyczek oprócz
odsetek od kredytów inwestycyjnych w
okresie reafizacii inwestvcii 000
Opłacone prowizje od zaciągniętych
kredytów, oprócz prowizji od kredytów
inwestvcvinvch 0,00
Zapłacone odsetki za nietenninową regulację
zobowiązań O
Odsetki i dodatkowe opiaty od środków
trwałych przeietvch w leasinc ftnansowv O
nne koszty mansowe O

a. Żródła zwiększenia i wykorzystanie'"funduszu statutowego

Fundusz
wvszcaecómlenle statutowv z aktualizacii wyceny

1. Stan na noczatek roku obrotoweao 100000 100000
a. zwiększenia 000 000
- z ZYSku 000 000
- inne 000 000
b, zmnieiszenla 000 000
- ookrvcie stratv 0,00 000
- inne 000 000
2, Stan na koniec okresu obrotowego 1 000,00 1 000,00

b, Rozliczenie wyniku na działalności statutowej

Wynik na działalności statutowe' 63491
w tvm:
naowyzxa xosztow nac przycnocarm
Wielkość ulemnaj 2010 -390509

nadWyżka przychodów nad kosztami
wielkość dodatnia) 2009 454000

Zobowiązania związane z działalnością statutową'
stan na

początek roku koniec roku
Tvtułv obrotowego obrotowego

1. qwaranćie 000 000
2. poreczenia 000 000
3, kaucie iwadia 000 000
4. inne zobowiązania 000 000
Razem 0,00 0,00

03.02.2011 r.
data sporządzenia

u d . A
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Biuro RaChunkowe
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44_117~,:gO I Czu n
NIP 5481227 1,e-R Jo sza 36/3

Certyfikal' 2405971bO
Ir' 'I_ '17"l1~~/2006

podpis osoby sporządzającej
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