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I. Cele i zadania statutowe
Fundacja na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii (FEWE) powstała pod koniec 1990 roku jako
organizacja prywatna, niezależna, której celem jest osiągnięcie efektywniejszej energetycznie
gospodarki. Nadrzędnym celem FEWE jest rozwój gospodarczy kraju i zapewnienie ochrony
środowiska poprzez promocję efektywnego wykorzystania energii.
Zadaniem FEWE jest kształtowanie świadomości zarówno decydentów kreujących politykę
energetyczną, jak i producentów, dystrybutorów, oraz końcowych użytkowników energii. FEWE
prowadzi działalność głównie poprzez:
analizy i studia w zakresie polityki energetycznej i ochrony środowiska;
promocję energooszczędnych zachowań, technologii i urządzeń;
szkolenia i projekty demonstracyjne;
edukację społeczeństwa;
lokalne planowanie energetyczne i doradztwo energetyczne.
Statutowe cele i zadania FEWE przedstawiają się następująco:
kreowanie i popieranie oszczędnego i efektywnego wykorzystania energii w gospodarce;
przenoszenie doświadczeń innych krajów związanych z oszczędnym i efektywnym
wykorzystaniem energii;
udział w realizacji prac i projektów o charakterze międzynarodowym, związanych
z rozwiązywaniem globalnych problemów ekologicznych;
inicjowanie i współtworzenie zasad polityki w zakresie efektywnego wykorzystania energii;
nawiązywanie i wspieranie międzynarodowych kontaktów w celu poprawy ekologicznej
sytuacji kraju;
wspieranie i inspirowanie w zakresie statutowych celów Fundacji: organizacji społecznych
i politycznych, administracji państwowej i samorządu terytorialnego, ruchów ekologicznych
oraz innych grup związanych z działalnością gospodarczą;
zorganizowanie Centrum badawczego, którego zadaniem będzie:
a. wykonywanie niezależnych badań i analiz, a także formułowanie zasad polityki w zakresie
efektywnego wykorzystania energii w Polsce i w innych krajach Europy Centralnej;
b. podejmowanie działań mających na celu poprawę środowiska naturalnego i warunków życia
człowieka.
Aktualne informacje o FEWE i jej działalności prezentowane są w Internecie na stronie
www.fewe.pl.
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II. Pracownicy.
W 2012 roku w Fundacji zatrudnionych było 16 pracowników. Ponadto organizacja współpracowała z
kilkunastoma ekspertami i podwykonawcami.
Fundacja zatrudniała głównie wysoko kwalifikowanych inżynierów i ekonomistów, posiadających
wieloletnie doświadczenie w realizacji projektów z zakresu zrównoważonego rozwoju. Doświadczenie
zdobyte w licznych w projektach krajowych i międzynarodowych, dbałość o ciągły rozwój
umiejętności, elastyczność oraz nastawienie na komunikację i współpracę z otoczeniem stanowią
główne atuty pracowników Fundacji.
Poniżej przedstawiono listę pracowników FEWE i zajmowane przez nich stanowiska w 2012.

L.p.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

IMIĘ I NAZWISKO

mgr Anna Bogusz
Joanna Honsek
mgr inż. Małgorzata Kocoń
mgr inż. Piotr Kukla
mgr inż. Szymon Liszka
mgr Grażyna Michalik
dr inż. Sławomir Pasierb
mgr Iwona Paruch
mgr inż. Jerzy Piszczek
mgr inż. Łukasz Polakowski
mgr inż. Michał Pyka
mgr inż. Łukasz Rajek
mgr Agata Szyja
mgr Jan Twardowski
mgr inż. Michał Wawer
dr. inż. Krzysztof Wilk

STANOWISKO

Specjalista
Pracownik administracyjno-techniczny
Specjalista
Dyrektor ds. audytu i planowania energetycznego
Prezes
Główna księgowa
Dyrektor ds. badawczo-rozwojowych
Specjalista ds. finansowo-księgowych
Kierownik grupy projektów
Specjalista
Kierownik grupy projektów
Specjalista
Specjalista
Kierownik projektu
Specjalista analityk
Kierownik projektu
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III. Działalność Fundacji w roku 2012
III.1.

Działalność statutowa

Działalność statutowa FEWE realizowana była poprzez programy własne, wspólne działania
podejmowane w partnerstwie z instytucjami krajowymi i zagranicznymi (w tym instytucjami
rządowymi i pozarządowymi) oraz poprzez realizację międzynarodowych projektów dotyczących
zagadnień energetycznych i środowiskowych.
Działania w ramach programów własnych dotyczyły głownie konsultacji lub szkoleń dla organizacji
rządowych, pozarządowych, władz lokalnych oraz instytucji finansujących przedsięwzięcia z zakresu
efektywności energetycznej w Polsce.
W 2012 roku pracownicy FEWE uczestniczyli w szeregu spotkań, warsztatów, konferencji
poświeconych problematyce: efektywności energetycznej, odnawialnych źródeł energii, poprawy
jakości powietrza, ochrony klimatu Ziemi. Poniżej lista przykładowych wydarzeń:
• Spotkanie przedstawicieli organizacji pozarządowych z Ministrem Środowiska Marcinem
Korolcem na temat przyszłości Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i gospodarki
Wodnej oraz systemu finansowania ochrony środowiska w Polsce, Wrzesień 2012.
• Spotkania w NFOSiGW w ramach rady Energia Efekt Środowisko – cały rok.
• Spotkania ekspertów oraz konferencje projektu „Niskoemisyjna Polska 2050”
• Spotkanie konsultacyjne poświęconym rozwojowi rynku ESCO i rynku kontraktów na
usługi energetyczne (EPC) w Polsce,NFOSiGW, Styczeń 2012
• Spotkanie dotyczące przygotowania nowego modelu planowania energetycznego dla
Polski, Sejm RP, Styczeń 2012
• „Jak edukować i informować o energetyce przyjaznej środowisku - czy edukacja i oświata
w Polsce sprostają wymogom niskoemisyjnej gospodarki?” INE Warszawa, Marzec 2012
• „Nowe miejsca pracy i efektywność energetyczna w budownictwie”, Warszawa, Kwiecień
2012
• „IX Dni Oszczędzania Energii”, Wrocław, listopad 2012
FEWE jest członkiem i uczestniczy w pracach Koalicji Klimatycznej (www.koalicjaklimatyczna.org) w
ramach grantu z Europejskiej Fundacji Klimatycznej (ECF) wspieramy merytorycznie organizacje
ekologiczne zrzeszone w Koalicji Klimatycznej w zakresie efektywności energetycznej. Dr inż.
Sławomir Pasierb, Dyrektor ds. badawczo-rozwojowych FEWE, był przewodniczącym Grupy roboczej
ds. efektywności energetycznej Społecznej Rady do spraw Programu Redukcji Emisji. FEWE
uczestniczyło w pracach Rady na rzecz Zrównoważonego Rozwoju Gospodarki Energetycznej Miasta
Częstochowy.
Fundacja była członkiem wspierającym Ogólnokrajowego Stowarzyszenia "Poszanowanie Energii i
Środowiska" (SAPE-POLSKA).
Ponadto FEWE uczestniczy w Forum Pozarządowych Organizacji Ekologicznych w Katowicach oraz jest
członkiem Klastra Budownictwa Energooszczędnego i Pasywnego przy Górnośląskim Parku
Przemysłowym.
Szymon Liszka – Prezes FEWE uczestniczył w pracach komitetu sterującego projektu „Optymalne
planowanie energetyczne na poziomie gminy w Polsce” realizowanego przez Krajową Agencję
Poszanowania Energii.
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Pracownicy FEWE uczestniczyli w pracach Forum Ekspertów programu „Niskoemisyjna Polska 2050”.
Działalność edukacyjna FEWE w 2010 roku prowadzona była poprzez udział i wystąpienia
pracowników Fundacji na warsztatach konferencjach, systematyczne działania prowadzone były w
oparciu o strony internetowe i platformę e-learningową www.e-szkolenia.fewe.pl.
Zakres tematyczny szkoleń:
Energooszczędne urządzenia:
- Jestem świadomym obywatelem
- Efektywna energetycznie i przyjazna dla środowiska szkoła
- Oceń potencjał oszczędności przy pomocy programu EFEmotor
Zarządzanie energią i środowiskiem oraz audyt energetyczny:
- Wdrażanie projektu w zakresie poprawy efektywności energetycznej
- Doskonalenie wiedzy i wdrażanie zarządzania energią i środowiskiem w obiektach samorządów
terytorialnych
- Analiza i ocena wykonalności projektów wykorzystujących odnawialne źródła energii za pomocą
programu RETScreen®
Planowanie energetyczne:
- Rozwiń swoją wiedzę z zakresu planowania energetycznego
W roku 2012 Fundacja realizowała szereg projektów dofinansowanych ze źródeł międzynarodowych
(w ramach programów Unii Europejskiej lub z funduszy European Climate Foundation).
Poniżej wymieniono główne projekty realizowane przez FEWE w ramach działalności statutowej,
w układzie: tytuł, opis głównych działań, źródło finansowania.
„Wpływ na rynek pracy programu głębokiej modernizacji energetycznej budynków w Polsce”
W 2012 zakończono prace nad raportem pokazującym korzyści dla rynku pracy z inwestycji w
głęboką termomodernizację budynków i prowadzono głównie działania popularyzatorskie.
Opracowanie zostało wydane drukiem oraz jest zamieszczone w internecie:
http://www.chronmyklimat.pl/publikacje/ksiazki-raporty/14189-wplyw-na-rynek-pracyprogramu-glebokiej-modernizacji-energetycznej-budynkow-w-polsce .
Prace wykonano przy pomocy finansowej European Climate Foundation.

PErformance Risk MANagement for ENergy efficiency projects through Training – PERMANENT
www.permanent-project.eu
FEWE współuczestniczyło w realizacji międzynarodowego projektu PERMANENT, dotyczącego
barier, które najczęściej pojawiają się w związku z działaniami dotyczącymi umów o efekt
energetyczny, pośród użytkowników końcowych. W ramach projektu:
- w oparciu o Międzynarodowy Protokół Pomiarów i Weryfikacji IPMVP opracowano i
przetestowano zharmonizowane sposoby podejścia do zagadnienia ze strony użytkowników
końcowych, w celu opomiarowania (zmierzenia) i weryfikacji osiągniętych przez nich oszczędności
energii;
- przeprowadzono edukację końcowych użytkowników energii, instytucji finansujących i
dostawców usług energetycznych w zakresie sposobów określania (‘mierzenia’) ryzyka
7
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operacyjnego i technik zarządzania w obrębie projektów energooszczędnosciowych;
- wyszkolono instruktorów, którzy posiadają umiejętność kontynuowania przekazywania wiedzy,
poprzez szkolenia w zakresie oceny i zarządzania ryzyka operacyjnego, w zakresie projektów
energetycznych.
W 2012 roku zakończono realizację projektu finansowanego ze środków UE – Intelligent Energy
Europe (IEE) i prowadzono działania promocyjne w oparciu o środki własne FEWE.

CombinES- Combining energy services with subsidy schemes to finance energy efficiency in Central
Europe- www.combines-ce.eu
Rozpoczynający się projekt CombinES jest kolejnym działaniem Fundacji, którego celem jest
aktywizacja firm usług energetycznych (ESCO) w Polsce. Projekt skupia się na połączeniu usług
energetycznych z mechanizmami ich wsparcia i promuje wzorcowe rozwiązania umożliwiające
sfinansowanie obniżenia kosztów energii i wydatków ponoszonych przez gminę. Jest to możliwe
dzięki wprowadzeniu przedsięwzięć poprawiających efektywność energetyczną, realizowanych w
oparciu o elementy umów o efekt energetyczny (EPC - Energy Performance Contracting) często
finansowanych przez wykonawcę. Połączenie takich umów z programami pomocowymi
wprowadzi efekt dźwigni i zwielokrotni wyniki. Projekt jest realizowany w ramach Programu dla
Europy Środkowej ze środków EWT/ERD

Euro Topten Max - maximising TopTen communication on top runner products- www.topten.info.pl
Projekt promujący efektywne energetycznie produkty, realizowany od 2006 roku, objęty
honorowymi patronatami Ministerstwa Gospodarki, Urzędu Regulacji Energetyki, Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. Patronami medialnymi są Telewizji Polskiej SA Oddział
Terenowy Katowice oraz Telewizji Silesia. Portal www.topten.info.pl ma za zadanie zapewnienie
pomocy konsumentom w wyborze sprzętu. Topten oznacza bowiem najbardziej efektywną
energetycznie 10-tkę produktów w różnych kategoriach spośród bogatej oferty urządzeń
dostępnych na polskim rynku (m.in. sprzęt AGD, sprzęt biurowy, samochody, źródła światła, kotły,
pompy, silniki, kolektory słoneczne). Jest to narzędzie umożliwiające przeszukiwanie bazy
urządzeń zużywających energię oraz porównywanie ich ze sobą. Wybór produktów Topten oparty
jest głównie o ich efektywność energetyczną, prezentowane są także inne równie ważne dla
konsumentów dane, jak: marka, model, cena, zdjęcie oraz koszt energii zaoszczędzonej. Serwis
Topten jest niezależny od producentów oraz dystrybutorów i opiera się na etykietach,
standardowych deklaracjach, obiektywnych testach i analizach opracowanych przez niezależne
instytucje. Co najmniej raz na pół roku informacje przedstawione na stronie są aktualizowane do
stanu najbliższego rzeczywistej sytuacji na rynku. W ramach projektu prowadzone są również
zadania związane z promocją „zielonych zamówień publicznych” wśród jednostek samorządu
terytorialnego. W 2012 r. m.in. przeprowadzono konkurs pt. „TOPTEN – efektywne energetycznie
okna” we współpracy z Dolnośląską Agencją Energii i Środowiska s.c. Celem Konkursu była zachęta
konsumentów do świadomego wyboru efektywnych energetycznie produktów.
Projekt finansowany był ze środków UE – program Intelligent Energy Europe oraz środków
własnych Fundacji.
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Wyniki działań statutowych mają zastosowanie w prowadzonej działalności gospodarczej
równocześnie doświadczenia i rozwijane kompetencje pracowników w ramach działalności
gospodarczej są wykorzystywane w działaniach statutowych. Przykładowo informacje zdobywane w
trakcie opracowywania lokalnych planów energetycznych, weryfikacji audytów energetycznych
prowadzonych dla Banku Gospodarki Krajowej stanowiły podstawę do analiz w zakresie aktualizacji
oceny krajowego potencjału efektywności energetycznej m.in. na potrzeby opracowania aportu nt.
korzyści dla rynku pracy z inwestycji w głęboką termomodernizację budynków, równocześnie wyniki prac
rozpoczętych w 2012 stanowiły wsad merytoryczny do dokumentu „Niskoemisyjna Polska 2050

9
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III.2.

Działalność gospodarcza

Działalność gospodarcza Fundacji w całości była prowadzona w obszarach związanych z
efektywności energetyczną, odnawialnymi źródłami energii. Działalność gospodarcza realizowana
była bezpośrednio przez Fundację.
W zakresie audytu energetycznego, Fundacja w 2012 roku kontynuowała weryfikację audytów
energetycznych na zlecenie Banku Gospodarstwa Krajowego, na potrzeby krajowego programu
termomodernizacji budynków. Rozwijana była baza zawierająca dane energetyczne
zweryfikowanych budynków. W ramach przygotowania do uruchomienia modernizacji budynków
oświatowych w formule esco dla miasta Wrocław wykonano kilkadziesiąt audytów energetycznych
budynków, przeanalizowano możliwości realizacji inwestycji w formule esco (zwrotu nakładów z
oszczędności w opłatach za energię).
Dla programu Polseeff (www.polseff.org) Programem Finansowania Rozwoju Energii
Zrównoważonej w Polsce, z linią kredytową o wartości €190 milionów. Fundacja świadczyła usługi
w zakresie Inżyniera kontraktu oraz dostawcy usług doradczych – audyty energetyczne dla MSP
oraz ocena wniosków o dofinansowanie. Inżynierowie FEWE uczestniczyli również w tworzeniu
listy LEME (lista technologii i produktów kwalifikujących się do programu wsparcia).
W 2012 roku rozpoczęto współpracę z developerem planującym dużą (kilkaset budynków)
inwestycję w budynki energooszczędne. Celem działań była optymalizacja energetyczna
projektowanych budynków i przygotowanie ich do planowanych systemów wsparcia.
Podobnie jak w poprzednich latach pracownicy Fundacji wykonali szereg dokumentów
planistycznych – założenia do planów i plany zaopatrzenia w ciepło energię elektryczna i paliwa
gazowe dla gmin: Tomice, Nowy Targ, Nowa Sarzyna, Kęty, Rydułtowy, Strumień, Lędziny. W 2012
wykonano kolejny plan działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP) tym razem dla dużego
miasta –Dąbrowa Górnicza. Opracowano również szereg programów wykonawczych w zakresie
ograniczenia tzw „niskiej emisji” (PONE) dla gmin: Lubin, Jelenia Góra, Gorzyce. Na szczególną
uwagę zasługuje praca wykonana dla miasta Leszno – inwentaryzacja źródeł niskiej emisji w
mieście i stworzenie programu, który pozwala na planowanie optymalnych działań w zakresie
ograniczenia niskiej emisji (z uwzględnieniem analizy rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń) oraz
monitorowanie podejmowanych działań.
W ramach wsparcia dla zarządzania energią w jednostkach samorządu terytorialnego rozwijano
internetową bazę danych systemu zarządzania energią, w 2012 system adaptowano do potrzeb
miast Sosnowiec i Lędziny oraz rozpoczęto wdrożenie. Równocześnie dla miasta Bielska –Białej
wykonano analizę na potrzeby wyboru systemu monitoringu zużycia mediów energetycznych.
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Finanse Fundacji
III.3.

Wynik finansowy działalności Fundacji

W 2012 roku Fundacja na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii osiągnęła ujemny wynik
finansowy brutto w wysokości 56 876 zł (wynik finansowy po opodatkowaniu wyniósł minus 57 096
zł).
Przychody w omawianym okresie wyniosły 1 658 868 zł. Odpowiadające im koszty ukształtowały się na
poziomie 1 715 744 zł.
Wynik finansowy działalności statutowej wyniósł minus 167 476 zł. W ramch tej kwoty Fundacja
finansowała własne projekty statutowe bądź dofinansowała realizację projektów ekologicznych, dla
których nie pozyskano pełnego finansowania ze środków zewnętrznych (współfinansowano projekty,
dla których podstawowe finansowanie pochodziło z innych żródeł, głównie ze środków Unii
Europejskiej).
Działalność gospodarcza FEWE zakończyła się zyskiem w wysokości 96 094 zł. Wynik finansowy
pozostałej działalności operacyjnej (z wyłączeniem dotacji, które ujęto w niniejszym raporcie w
przychodach z działalności statutowej) i finansowej wyniósł 30 776 zł.
Poniżej przedstawiono wynik finansowy osiągnięty przez FEWE na poszczególnych rodzajach
działalności.
Tab.1. Wynik finansowy działalności statutowej i gospodarczej FEWE w 2012 roku

Rodzaj działalności

Kwota w zł

Działalność statutowa

-167 476

Działalność gospodarcza

96 094

Działalność pozostała

14 506

RAZEM

III.4.

-56 876

Przychody Fundacji i źródła ich pochodzenia

Fundacja na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii osiągnęła w 2012 roku przychody w wysokości
1 658 868 zł. Poniżej przedstawiono przychody osiągnięte na poszczególnych rodzajach działalności
wraz z ich procentowym udziałem w całkowitych przychodach.
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Tab.2. Struktura przychodów FEWE w 2012 roku według rodzajów działalności
Rodzaj działalności

Kwota w zł

Działalność statutowa
Działalność gospodarcza
Działalność pozostała
RAZEM

Udział procentowy

90 589

5,5%

1 537 504

92,7%

30 776

1,9%

1 658 868

100,0%

Tab. 3. Struktura uzyskanych przychodów w 2012 roku z wyodrębnieniem źródeł ich
pochodzenia

Źródło przychodu

Kwota w zł

Umowy zagraniczne i krajowe

Udział procentowy

1 537 504

92,7%

787 277

47,5%

90 589

5,5%

23 255

1,4%

Przychody finansowe

25 702

1,5%

Pozostałe przychody

5 073

0,3%

1 658 868

100,0%

w tym środki ze źródeł publicznych

Dotacje / darowizny
w tym środki ze źródeł publicznych

RAZEM

Tab.4. Struktura uzyskanych dotacji w roku 2012.

Źródło przychodu

Kwota w zł

Dotacje krajowe

Udział procentowy

-209

-0,2%

w tym od podmiotów państwowych

-209

-0,2%

w tym od podmiotów prywatnych

0

0,0%

90 798

100,2%

w tym Unia Europejska

23 464

25,9%

w tym United Nations Development Program (UNDP)

5 565

6,1%

w tym European Climate Foundation

61 769

68,2%

90 589

100,0%

Dotacje zagraniczne

DOTACJE RAZEM
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III.5.

Koszty działalności Fundacji

W 2012 roku Fundacja poniosła koszty w wysokości 1 715 745 zł. Koszty zostały poniesione na
następujące cele:
Tab. 5. Koszty poniesione przez FEWE na realizację celów statutowych i gospodarczych

Przeznaczenie funduszy

Kwota w zł

Realizacja celów statutowych

Udział procentowy

193 148

11,3%

Działalność gospodarcza

1 017 169

59,3%

Wydatki administracyjne

489 158

28,5%

w tym na realizację celów statutowych

64 917

3,8%

w tym na działalność gospodarczą

424 241

24,7%

16 270

0,9%

1 715 745

100,0%

Pozostałe koszty
RAZEM

Tab. 6. Informacja o kosztach rodzajowych poniesionych przez Fundację w 2012 roku.

Koszty rodzajowe

Kwota w zł

Amortyzacja
Zużycie materiałów i energii
Usługi obce
Podatki i opłaty
w tym podatek akcyzowy

Wynagrodzenia
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
Pozostałe koszty rodzajowe
RAZEM

III.6.

Udział procentowy

9 888

0,6%

23 767

1,4%

200 354

11,8%

910

0,1%

0

0,0%

1 174 992

69,1%

211 117

12,4%

78 448

4,6%

1 699 475

100,0%

Pozostałe informacje finansowe

Łączna kwota wynagrodzeń wypłacona przez Fundację w 2012 roku wyniosła 1 174 992 zł. Wydatki z
tytułu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę wynosiły 1 125 473 zł (w tym premie 260 785 zł,
dodatki funkcyjne 13 000 zł, wynagrodzenia chorobowe 5 272 zł). Wydatki poniesione przez Fundację
z tytułu umów cywilno-prawnych wyniosły 49 51 zł.
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Wysokość rocznego wynagrodzenia wypłaconego łącznie członkom Zarządu Fundacji wyniosła 147 094
zł. W 2012 roku członkom Zarządu Fundacji nie wypłacono nagród ani premii.
W roku 2012 roku FEWE nie udzieliła pozyczek ani nie nabyła żadnych obligacji. Fundacja nie nabyła
również, ani nie posiada żadnych nieruchomości.
Na dzień 31/12/2012 Fundacja posiadała 1,63 % udziałów w spółce prawa handlowego (Biznes
Energia Ekologia Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie) w wysokości 2 107 zł. Udziały zostały wycenione
wg ceny rynkowej ich sprzedaży (Fundacja sprzedała posiadane udziały w roku 2013).
Na dzień 31/12/2012 kwota ulokowana na rachunku bankowym wynosiła 855 472 zł. Środki
finansowe były przechowywane na rachunku podstawowym lub pomocniczych Fundacji
prowadzonych w ING Banku Śląskim S.A., ul. Sokolska 34 w Katowicach, a także na lokacie terminowej
założonej w Idea Bank S.A., ul. Domaniewska 39 w Warszawie.
W 2012 roku Fundacja nabyła środki trwałe – wyposażenie biurowe o łącznej wartości 2 460 zł oraz
wartości niematerialne i prawne (oprogramowanie do sporządzania planów zaopatrzenia w ciepło) o
wartości 1 432 zł.
Suma aktywów (pasywów) Fundacji na dzień 31/12/2012 zgodnie z bilansem sporządzonym na ten
dzień wyniosła 1 310 273 zł. Zobowiązania Fundacji określone na ten dzień wyniosły 423 606 zł.
Zobowiązania tworzyły zobowiązania krótkoterminowe w wysokości 304 944 zł, rezerwy
krótkoterminowe w kwocie 20 811 zł oraz rozliczenia międzyokresowe w wysokości 97 851 zł (środki
finansowe otrzymane w formie dotacji na zakup środków trwałych lub realizację działań statutowych
Fundacji w latach następnych).

III.7.

Informacje o rozliczeniach Fundacji z budżetem i przeprowadzonych
kontrolach

Fundacja składała w terminie wymagane przepisami prawa deklaracje podatkowe i deklaracje
rozliczeniowe. Zobowiązania podatkowe oraz z tytułu ubezpieczeń społecznych były regulowane
w terminie i zgodnie ze składanymi deklaracjami. Fundacja otrzymywała na bieżąco zaświadczenia
z Urzędu Skarbowego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzające, że nie zalega z zapłatą
podatków czy składek ubezpieczeniowych.
W 2013 roku zostalo przeprowadzone badanie sprawozdania finansowego Fundacji za rok 2012.
Opinia niezależnego biegłego rewidenta (dołączona do niniejszego raportu) potwierdza, że ksiegi
rachunkowe Fundacji za 2012 rok były prowadzone rzetelnie, prawidłowo, zgodnie z zasadami
rachunkowości, przepisami prawa oraz postanowieniami statutu.
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IV. Załączniki
IV.1.

Odpisy uchwał Zarządu Fundacji

IV.2.

Sprawozdanie finansowe

IV.3.

Opinia niezależnego biegłego rewidenta
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