Informacja dodatkowa za rok 2012
Fundacja BREAD OF LIFE
Rok 2012

Nazwa:
Fundacja Bread of Life
Siedziba:
Długa Goślina 1, 62-095 Murowana Goślina
Adres:
j.w.
Wpis do KRS: 14.12.2006 r Sąd Rejonowy w Poznaniu,VIII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem 0000268931
Regon:

300476271

Skład zarządu: Janusz Ryszard Fredyk – Prezes Zarządu
Tomasz JeŜyk – Członek Zarządu
Dariusz Cieślak – Członek Zarządu
Cel działania: Inicjowanie, pobudzanie i prowadzenie działalności:
a) charytatywnej, polegającej w szczególności na wydawaniu Ŝywności i
gotowych
posiłków, pomocy doraźnej, a nadto tworzenie i prowadzenie
hospicjów, noclegowni i domów „spokojnej starości”, reintegracji społecznej, a w
tym: zakładanie i prowadzenie ośrodków post-rehabilitacyjnych, punktów
konsultacyjnych, organizowaniu spotkań dla ludzi biednych, bezdomnych i
wykluczonych społecznie, budowanie umiejętności społecznych, poradnictwo
socjalne,
b) społecznej i rekreacyjnej, tj. między innymi tworzenie i prowadzenie klubów
sportowych i świetlic dla dzieci i młodzieŜy zagroŜonych wykluczeniem
społecznym, organizację czasu wolnego wypoczynku,
c) terapeutycznej, obejmującej tworzenie i prowadzenie centrów odwykowych i
ośrodków stacjonarnych dla osób uzaleŜnionych; terapię uzaleŜnień, terapię
zajęciową,
d) edukacyjnej, szkoleniowej i przysposabiającej do zawodu.
Przedmiot działalności statutowej organizacji poŜytku publicznego:
Fundacja prowadzi wyłącznie nieodpłatną działalność statutową, w tym
a) pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
b) pozaszkolne formy edukacji artystycznej
c) pozostałe pozaszkolne formy edukacji
d) działalność wspomagająca edukację
e) pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej
f) pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób z zaburzeniami psychicznymi
g) pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób
niepełnosprawnych
h) pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem
i) pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania
I. Objaśnienie stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów:
NaleŜności i zobowiązania wyceniono w kwocie wymagającej zapłaty.
Inwestycje krótkoterminowe i fundusze wyceniono w wartości nominalnej.
II. Uzupełniające dane o aktywach i pasywach.
1.Fundacja nie posiada majątku trwałego.
2.Aktywa obrotowe obejmują:
-środki pienięŜne w banku i w kasie
42 531,00 zł
3. NadwyŜka kosztów nad przychodami za okres sprawozdawczy wyniosła
43 210,74 zł.

III. Informacja o strukturze przychodów:
1.Darowizny osób prywatnych
2.Darowizny firm prywatnych
3.Dotacje ze źródeł publicznych
4. Kwestie, zbiórki, aukcje
5.Przychody z OPP 1%
6. Przychody finansowe
RAZEM PRZYCHODY

295 104,24 zł
164 252,76 zł
248 879,56 zł
26 572,62 zł
103 792,58 zł
8 762,00 zł
847 363,76 zł

IV. Informacja o strukturze kosztów:
1.Koszty realizacji działalności statutowej 707 957,16 zł
2.Koszty administracyjne:
96 195,86 zł
w tym
zuŜycie materiałów i energii
51 339,11 zł
usługi obce
42 321,40 zł
pozostałe
2 535,35 zł
RAZEM KOSZTY

804 153,02 zł

V. Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego.
Fundusz statutowy fundacji wykorzystywany jest na bieŜącą działalność statutową.
VI. Fundacja w okresie sprawozdawczym nie udzieliło gwarancji, poręczeń oraz
nie zaciągnęło innych zobowiązań związanych z działalnością statutową.
VII. Informacja o tendencjach zmian w przychodach i kosztach oraz składnikach
majątku i źródłach ich finansowania.
W roku 2012 nie nastąpił przyrost składników majątku.

VIII. Pozostałe informacje:
W okresie sprawozdawczym zatrudnienie kształtowało się następująco:
umowy o pracę 4 osoby
umowy zlecenie 14 osób
umowy o dzieło 8 osób

Poznań, dnia 31.03.2013

.................................
zatwierdził (zarząd jednostki)

