INFORMACJA DODATKOWA

I
Objaśnienie stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów oraz przyczyn ewentualnych ich zmian w
stosunku do roku poprzedniego.
Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone z uwzględnieniem nadrzędnych zasad rachunkowości
określonych ustawą o rachunkowości oraz odrębnych przepisów regulujących zasady gospodar1<ifinansowej
fundacji.
Fundacja sporządza sprawozdanie w formie uproszczonej określonej przepisami Rozporządzenia Ministra
Finansów dla jednostek nie prowadzących działalności gospodarczej.
Wynik finansowy Fundacji za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz
przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodne z zasadami memoriału, współmierności
przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny.
Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez Fundację w
dającej się przewidzieć przyszłości, obejmującej okres nie krótszy niż jeden rok od dnia bilansowego, w nie
zmniejszonym istotnie zakresie. Nie istnieją również okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania
działalności.
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Dane uzupełniające o aktywach i pasywach
Rzeczowe aktywa trwałe - wykazuje się zaliczone do aktywów trwałych: środki
trwałe, środki trwałe w budowie wycenione wg cen nabycia lub kosztów wytworzenia pomniejszonych o odpisy
amortyzacyjne, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych - wykazuje się materiały i towary wycenione wg cen zakupu nie
wyższych od ich cen sprzedaży netto na dzień bilansowy.
Należności krótkoterminowe - wykazuje się należności z tytułu dostaw i usług bez względu na termin ich
zapłaty oraz pozostałe należności wymagalne w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego. Należności wycenione
są w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem ostrożności.
Środki pieniężne wykazuje się w wartości nominalnej. Obejmują one środki pieniężne w kasie, na rachunkach
bankowych oraz tzw. środki pieniężne w drodze.
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe - wykazuje się czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów
trwające nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia bilansowego.
Fundusz statutowy - wykazuje się w wysokości określonej w statucie.
Wynik finansowy netto za rok obrotowy - wykazuje się różnicą pomiędzy przychodami a kosztami za dany rok
obrotowy.
Inne zobowiązania - wykazuje się zobowiązania z tytułu dostaw i usług bez względu na termin płatności oraz
pozostałe zobowiązania z tytułu wynagrodzeń, rozrachunków z pracownikami i rozrachunków
publicznoprawnych o okresie wymagalności do 12 miesięcy. Zobowiązania te wycenia się w kwocie wymaganej
zapłaty.
Inne rozliczenia międzyokresowe - wykazuje się stan biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów w
wysokości kosztów dotyczących roku obrotowego,
a zafakturowanych w roku następnym.
Wycena transakcji w walutach obcych
Wyrażone w walutach obcych operacje gospodarcze ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich
przeprowadzenia odpowiednio po kursie:
- kupna lub sprzedaży walut stosowanym przez bank, z którego usług korzysta jednostka - w przypadku
operacji sprzedaży lub kupna walut oraz operacji zapłaty należności lub zobowiązań,
- średnim ustalonym dla danej waluty przez NBP na ten dzień, chyba że w zgłoszeniu celnym lub innym
wiążącym jednostkę dokumencie ustalony został inny kurs, w przypadku pozostałych operacji.
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Informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł, w tym przychodów określonych
statutem
Darowizny 339 960,84
Dary rzeczowe 48,97
Dotacje 70 900,00
Przychody finansowe 13,51
Odsetki uzyskane i zarachowane 3,29
Inne przychody finansowe 10,22
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Informacje o strukturze kosztów stanowiących świadczenia pieniężne i niepieniężne określone statutem oraz o
strukturze kosztów administracyjnych
Koszty nieodpłatnej działalności statutowej 361 296,22
Materiały 126 625,56
Karma 61 414,90
Materiały 45574,69
Media (woda,gaz,energia) 8690,79
Materiały informacyjne 7 315,25
Pozostałe 38 829,93
Usługi obce 135 992,62
Leczenie 77 409,74
Transport 19131,00
Promocja 827,54
Hotelowanie 11 576,00
Pozostałe 27 048,34
Wynagrodzenia 83 195,28
Umowy o pracę 83 195,28
Świadczenia na rzecz pracowników 15 482,76
ZUS 15482,76
Pozostałe 2 573,00
Ubezpieczenia 2 573,00

Koszty administracyjne 33 436,83
Materiały 4517,87
Środki czystości 881,29
Wyposażenie 399,00
Gaz i energia 2 522,01
Materiały biurowe 715,57
Usługi obce 20 814,64
Poczta 6 892,95
Prowizje bankowe 995,55
Telekomunikacja 11 619,44
Pozostałe 1 306,70
Podatki i opłaty 30,00
Opłaty sądowe 30,00
Wynagrodzenia 5 696,76
Umowy cywilno prawne 5 696,76
Amortyzacja 2 377,56
Koszty finansowe 3120,18
V
V

Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego
Fundusz statutowy w okresie sprawozdawczym nie uległ zmianie.
VI
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Dane dotyczące udzielonych gwarancji, poręczeń i innych zobowiązań związanych z działalnością statutową.
Fundacja w okresie sprawozdawczym nie udzielała gwarancji, poręczeń i innych zobowiązań związanych z
działalnością statutową.
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Informacje o tendencjach zmian w przychodach i kosztach oraz składnikach majątku i źródłach ich
finansowania.
Fundacja zamierza kontynuować działalność w dotychczasowym zakresie.
Sporządzono dnia:2012-06-29
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