
Sprawozdanie finansowe 2011 -  FUNDACJA ŚW. FRANCISZKA Pomóż zwierzętom naszym małym braciom

Konstancin Jeziorna, dnia 13.06.2012

Informacja dodatkowa

do bilansu i rachunku zysku i strat za 2011 r.

Dział I Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2011 rok

I. Informacje o Fundacji

1. Fundacja  Świętego  Franciszka  „Pomóż  zwierzętom  naszym  małym  braciom”
zarejestrowane  jest  w  Krajowym  Rejestrze  Sądowym  –  Rejestr  Stowarzyszeń,  Innych
Organizacji  Społecznych  i  Zawodowych,  Fundacji  i  Publicznych  Zakładów  Opieki
Zdrowotnej XXI NS Rej. KRS/1787/05/168 pod numerem 0000017257. Data rejestracji w
rejestrze 05.06.2001 r.

2. Podstawowym rodzajem prowadzonej działalności statutowej wg PKD 9133.Z, nr REGON
016814807-00013, Nr NIP 123-09-21-856.

3. Fundację reprezentuje Zarząd w składzie:
Prezes Zarządu – Irena Jarosz
Członek Zarządu – Elżbieta Wąsik
Członek Zarządu – Elżbieta Brzezińska
Członek Zarządu – Anna Nowak

4. Głównym  celem  statutowym  Fundacji  jest  ochrona  środowiska  naturalnego  przez
humanitarne  ograniczenie  populacji  zwierząt  bezdomnych  na  terenie  działalności
fundacji,  pomoc  dla  zwierząt  bezdomnych  przez  dokarmianie,  opieka  weterynaryjna,
tworzenie i prowadzenie schronisk i przytulisk dla zwierząt, organizacja adopcji zwierząt,
podejmowanie akcji interwencyjnych w przypadkach znęcania się nad zwierzętami.

5. Fundacja prowadzi działalność na czas nieokreślony.

6. Roczne  sprawozdanie  finansowe  sporządzono  za  rok  obrotowy  2011  tj.  za  okres  od
01.01.2011 do 31.12.2011.

7. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności
przez  organizację  w  dającej  się  przewidzieć  przyszłości.  Nie  istnieją  okoliczności
wskazujące na poważne zagrożenia dla kontynuowania przez nią działalności. 

II. Zastosowane zasady i metody rachunkowości

1. Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego są zgodne
z  Ustawą o rachunkowości  z  29 września 1994 roku z późniejszymi zmianami,  zwaną
dalej Ustawą.

Poszczególne składniki aktywów i pasywów wycenia się stosując rzeczywiście poniesione 
na ich nabycie ceny, z zachowaniem zasady ostrożności.
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a) Środki pieniężne

Krajowe środki  pieniężne w kasie i  na rachunkach bankowych wycenia się według
wartości  nominalnej.  Wpływy  i  rozchody  środków  na  dewizowych  rachunkach
bankowych wycenia się według średniego kursu ustalonego dla danej waluty przez
NBP z dnia poprzedzającego ten dzień. Na dzień bilansowy środki pieniężne wyrażone
w walucie obcej wycenia się według średniego kursu ustalonego dla danej waluty
przez NBP na ten dzień.

Ustalone na koniec roku obrotowego różnice kursowe wpływają na wynik finansowy
będąc odnoszone odpowiednio na przychody lub koszty operacji finansowych.

b) Kapitały

Kapitał (fundusz) własny jednostki stanowi fundusz statutowy.

c) Rozliczenia międzyokresowe kosztów oraz rezerw na zobowiązania

W  przypadku  ponoszenia  wydatków  dotyczących  przyszłych  okresów
sprawozdawczych  Fundacja  dokonuje  czynnych  rozliczeń  międzyokresowych.  Do
kosztów  rozliczanych  w  czasie  zalicza  się  przede  wszystkim:  prenumeraty,
ubezpieczenia majątkowe, usługi, czynsze.

Fundacja  tworzy  rezerwy  na  koszty  w  wysokości  prawdopodobnych  zobowiązań
przypadających  na  bieżący  okres  sprawozdawczy  wynikających  ze  świadczeń
wykonanych  na  rzec  spółki  przez  kontrahentów  oraz  z  obowiązku  wykonania
związanych  z  bieżącą  działalnością  przyszłych  świadczeń,  których  kwotę  można
oszacować,  choć  data  powstania  nie  jest  jeszcze  znana.  Fundacja  tworzy  również
rezerwy na niewykorzystane urlopy pracownicze i odprawy emerytalne.

Do  rozliczeń  międzyokresowych  biernych  zalicza  się  przede  wszystkim:  wartość
wykonanych niezafakturowanych usług oraz dostaw, wartości usług które zostaną w
wykonane w przyszłości a dotyczą bieżącego okresu obrotowego.

d) Rozliczenie międzyokresowe przychodu

W związku z przejściowymi różnicami między wykazywaną w księgach rachunkowych
wartością  aktywów i  pasywów a ich wartością  podatkową oraz  stratą  podatkową
możliwą  do  odliczenia  w przyszłości,  jednostka  tworzy  rezerwę  i  ustała  aktywa z
tytułu odroczonego podatku dochodowego.

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się w wysokości kwoty
przewidzianej  w przyszłości  do odliczenia  od podatku  dochodowego,  w związku z
ujemnymi  różnicami  przejściowymi,  które  spowodują  w  przyszłości  zmniejszenie
podstawy  obliczenia  podatku  dochodowego  oraz  straty  podatkowej  możliwej  do
odliczenia ustalonej przy zachowaniu zasady ostrożności.

Rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego tworzy się w wysokości kwoty
podatku  dochodowego,  wymagającej  w  przyszłości  zapłaty,  w  związku  z
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występowaniem  dodatnich  różnic  przejściowych,  to  jest  różnic,  które  spowodują
zwiększenie podstawy obliczenia podatku dochodowego w przyszłości.

Wysokość rezerwy i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się
przy uwzględnieniu stawek podatku dochodowego obowiązujących w roku powstania
obowiązku podatkowego.

Organizacja nie tworzy rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego.

e) Instrumenty finansowe

W  przypadku  nabycia  aktywa  finansowe  wycenia  się  w  wartości  poniesionych
wydatków (wartość nominalna wraz z kosztami transakcji poniesione bezpośrednio w
związku z nabyciem lub zbyciem aktywów finansowych).

Na  dzień  bilansowy  aktywa przeznaczone  do  obrotu  oraz  dostępne  do sprzedaży
wyceniane  są  w  wartości  godziwej,  zaś  aktywa  utrzymywane  do  terminu
wymagalności  oraz  pożyczki  udzielone przez Fundację,  w wysokości  skorygowanej
cenie nabycia. 
Zobowiązania finansowe ujmuje się w księgach rachunkowych w kwocie wymagającej
zapłaty.  Na  dzień  bilansowy  zobowiązania  finansowe  przeznaczone  do  obrotu
wycenia  się  według  wartości  godziwej.  Inne  zobowiązania  finansowe  na  dzień
bilansowy są wykazywane według skorygowanej ceny nabycia.

Zyski  i  straty  z  przeszacowania  na  dzień  bilansowy  aktywów  finansowych  oraz
zobowiązań finansowych zakwalifikowanych do kategorii przeznaczonych do obrotu
(W tym instrumentów pochodnych) oraz aktywów finansowych zakwalifikowanych
do kategorii dostępnych do sprzedaży i wycenianych w wartości godziwej
(z wyłączeniem pozycji zabezpieczanych) odnoszone są odpowiednio do przychodów i
kosztów finansowych okresu sprawozdawczego.

W  przypadku  aktywów  i  zobowiązań  finansowych  wycenionych  w  wysokości
skorygowanej  ceny  nabycia  (z  wyjątkiem  pozycji  zabezpieczanych  i
zabezpieczających) odpis z tytułu dyskonta lub premii oraz pozostałe różnice ustalone
na  dzień  wyłączenia  ich  z  ksiąg  rachunkowych,  zalicza  się  odpowiednio  do
przychodów lub kosztów finansowych z tytułu odsetek okresu sprawozdawczego.

f) Wynik finansowy

Na wynik finansowy składa się: wynik na sprzedaży, wynik na pozostałej działalności
operacyjnej, wynik na działalności finansowej, wynik na operacjach nadzwyczajnych
oraz obowiązkowe obciążenie wyniku.

Przychodem  ze  sprzedaży  produktów,  tj.  wyrobów  gotowych  i  usług  jest  kwota
należna z tego tytułu od odbiorcy, pomniejszona o należny podatek od towarów i
usług. Momentem sprzedaży jest przekazanie towarów odbiorcy lub odebranie przez
niego usługi.
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Koszty sprzedanych wyrobów I  usług są to koszty  wytworzenia tych produktów i
usług, które są współmierne do przychodów ze sprzedaży.

Przychodem ze sprzedaży towarów I materiałów jest kwota należna z tego tytułu od
odbiorcy,  pomniejszona  o  należny  podatek  od  towarów  i  usług.  Momentem
sprzedaży jest przekazanie towarów odbiorcy lub odebranie przez niego usługi.

Wartość sprzedanych towarów I materiałów jest to wartość sprzedanych towarów i
materiałów w cenie zakupu współmierna do przychodów ze sprzedaży z tego tytułu.

Pozostałe  przychody  i  koszty  operacyjne są  to  koszty  i  przychody  niezwiązane
bezpośrednio z podstawową działalnością wpływające na wynik finansowy.

Przychody  finansowe są  to  należne  przychody  z  operacji  finansowych,  natomiast
koszty finansowe są to poniesione koszty operacji finansowych Odsetki prowizje oraz
różnice  kursowe  dotyczące  środków  trwałych  w  budowie  wpływają  na  wartość
nabycia  tych  składników majątku.  Różnice  kursowe oraz  odsetki  od  zobowiązań  i
kredytów inwestycyjnych po oddaniu środka trwałego do użytkowania wpływają na
wynik operacji finansowych.

Różnica pomiędzy  przychodami  a  kosztami  ustalona  w  rachunku  wyników,  po
zatwierdzeniu  rocznego  sprawozdania  finansowego,  powodować  będzie
odpowiednio zwiększenie lub zmniejszenie funduszu statutowego.

Dział II Dodatkowe informacje i objaśnienia

I. Wyjaśnienia do bilansu

1.  Na  dzień  sporządzenia  sprawozdania  Fundacja  posiadane  aktywa  trwałe,  które
przedstawia tabela nr 1/2011.

2. Wartość gruntów użytkowanych wieczyście.
Nie dotyczy jednostki.

3.Wartość  nieamortyzowanych  lub  nieumarzanych  przez  jednostkę  środków  trwałych,
używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu leasingu.
Nie dotyczy jednostki.

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

4



Sprawozdanie finansowe 2011 -  FUNDACJA ŚW. FRANCISZKA Pomóż zwierzętom naszym małym braciom

Tabela nr 1/2011
Struktura zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych:

L.p
. Wyszczególnienie

Stan na
początek

roku

Aktu
aliza
cja

Zmiany na : Dotychczasowe
umorzenie

Stan na koniec
roku 

zwiększenie zmniejszenie

1. Wartości niematerialne i
prawne

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Rzeczowe aktywa trwałe
1 Środki trwałe

- grunty oraz prawo
wieczystego 
użytkowania 
gruntów

- budynki, lokale i 
spółdzielcze 
prawa do lokalu 
oraz obiekty 
inżynierii lądowej

- urządzenia 
techniczne i 
maszyny

- środki transportu
- inne środki trwałe

2. Środki trwałe w 
budowie
3. Zaliczki na środki trwałe

39.165,10

9.185,33

14.884,00

15.095,77

0,00 0,00 0,00 22.194,33

7.310,33

14.884,00

16.970,77

1.875,00

0,00

15.095,77

3. Należności
długoterminowe

1. Od jednostek 
powiązanych

2. Od pozostałych 
jednostek

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4. Inwestycje 
długoterminowe

1. Nieruchomości
2. Wartości 

niematerialne i 
prawne

3. Długoterminowe 
aktywa finansowe

- w jednostkach 
powiązanych

- w pozostałych 
jednostkach

a) 4. Inne inwestycje 
długoterminowe

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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5. Dane o strukturze własności funduszu statutowego

Fundusz statutowy wykazany jest w wartości nominalnej wynikającej ze statutu i Krajowego
Rejestru Sądowego.

• Wartość funduszu na dzień 01-01-2011: 17.769,79
• Wartość funduszy na dzień 31-12-2011: 17.769,79

Fundusz statutowy stanowi głównie:
• Darowizny statutowe 

Propozycja rozliczenia wyniku za 2011 rok

W roku 2011 Fundacja wykazuje zysk netto w wysokości: 172.359,20
Zysk zwiększy przychody roku następnego.

6. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek
roku  obrotowego,  zwiększeń,  wykorzystaniu,  rozwiązaniu  i  stanu  na  koniec  roku
obrotowego.

W 2011 r. jednostka nie dokonywała odpisów aktualizacyjnych.

Struktura odpisów aktualizujących należności

I. Stan odpisów aktualizujących na dzień 01-01-2011:      0,00 zł

II. Rozwiązanie odpisów aktualizujących w roku:                0,00 zł

III. Utworzenie odpisów aktualizujących w roku:                  0,00 zł

IV. Stan odpisów aktualizujących na dzień 31-12-2011: 0,00 zł

Tabela Nr 2/2011
Struktura rezerw:

treść
Stan na

początek
roku

zwiększenie zmniejszenie wycena
Stan na
koniec
roku

1 2 3 4 5 6

1 Rezerwa z tyt. 
Odroczonego pod. 
dochodowego

0,00 0,00

2 Rezerwa na 
świadczenia 
Emerytalne i 
podobne

0,00 0,00

- długoterminowa 0,00 0,00
- krótkoterminowa 0,00 0,00

RAZEM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Tabela Nr 3/2011
Struktura należności:

LP TREŚĆ
okres spłaty do 1 roku

okres spłaty
do 2 lat

okres spłaty do 5
lat

stan na
początek

roku

stan na koniec
roku

stan na
począte
k roku

stan na
koniec
roku

stan na
początek

roku

stan na
koniec
roku

 1 2 3 4 5 6 7
I należności długoterminowe 0,00 0,00     
1 od jednostek powiązanych       
2 od pozostałych jednostek 0,00     
a kredyty i pożyczki       
b z tyt. emisji dłużnych pap. wart       
c inne zobowiązania finansowe       
d inne       
II należności krótkoterminowe 1313,79 10313,82     
1 od jednostek powiązanych 0,00 0,00     
a z tyt. dostaw i usług       
b inne       
2 od pozostałych jednostek 1313,79 10313,82     
a kredyty i pożyczki       
b z tyt. emisji dłużnych pap. wart       
c inne zobowiązania finansowe       
d z tyt. dostaw i usług 1313,79 10313,82     
e zaliczki otrzymane na dostawy       
f należności wekslowe       

g
z tyt. podatk. ceł, ubezp, i innych 
św       

h z tyt. wynagrodzeń       
i inne 0,00     

 RAZEM 1313,79 10313,82 0,00 0,00 0,00 0,00

7. Podział zobowiązań krótkoterminowych i długoterminowych według pozycji  bilansu o
pozostałym na dzień bilansowy przewidywanym okresie spłaty:

- do 1 roku, 
- powyżej 1 roku do 3 lat,
- powyżej 3 lat do 5 lat,
- powyżej 5 lat.

Jednostka nie posiada zobowiązań długoterminowych.
Zobowiązania  krótkoterminowe  są  płatnościami  bieżącymi,  które  powstały  w  ciągu  roku
2011, terminy płatności przypadają w I kwartale 2012 r.

Tabela Nr 4/2011
Zobowiązania wg okresu wymagalności na dzień 31.12.2011 r.
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LP TREŚĆ

okres spłaty do 1 roku okres spłaty do 2 lat okres spłaty do 5 lat

stan na
początek

roku

stan na koniec
roku

stan na
początek

roku

stan na
koniec
roku

stan na
początek

roku

stan na
koniec
roku

 1 2 3 4 5 6 7
I zobowiązania długoterminowe 0,00 0,00     
1 wobec jednostek powiązanych       
2 wobec pozostałych jednostek 0,00 0,00     
a kredyty i pożyczki       
b z tyt. emisji dłużnych pap. wart       
c inne zobowiązania finansowe       
d inne       
II zobowiązania krótkoterminowe 13682,22 12798,49     
1 wobec jednostek powiązanych 0,00 0,00     
a z tyt. dostaw i usług       
b inne       
2 wobec pozostałych jednostek 13682,22 12798,49     
a kredyty i pożyczki       
b z tyt. emisji dłużnych pap. wart       
c inne zobowiązania finansowe       
d z tyt. dostaw i usług 5977,56 1851,32     
e zaliczki otrzymane na dostawy       
f zobowiązania wekslowe       
g z tyt. podatk. ceł, ubezp, i innych św 7704,66 10947,17     
h z tyt. Wynagrodzeń       
i inne       

 RAZEM 13682,22 12798,49 0,00 0,00 0,00 0,00

8. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych.

Tabela nr 5/2011
Stan rozliczeń międzyokresowych na dzień 31.12.2011 r.

L.p. Tytuły Stan na początek roku
obrotowego

Stan na koniec roku
obrotowego

1. Ogółem czynne rozliczenia 
międzyokresowe kosztów, w tym:

0,00 0,00

Koszty remontów środków trwałych, 
wykonanych w większym zakresie 0,00 0,00

Koszty uruchomienia nowej produkcji 0,00 0,00

Opłacone przez jednostkę czynsze z 
tytułu wynajmowania pomieszczeń i 
opłat leasingowych

0,00 0,00

Opłacona prenumerata czasopism 
fachowych i publikacji 0,00 0,00
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Koszty poniesione z tytułu ubezpieczeń 
majątkowych i osobowych za przyszłe 
okresy sprawozdawcze

0,00 0,00

Inne rozliczenia międzyokresowe 
kosztów` 0,00 0,00

2.
Ogółem czynne rozliczenia 
międzyokresowe przychodów, w tym z
tytułu długoterminowych umów o 
usługi i dostawy towarów

0,00 0,00

3.
Ogółem bierne rozliczenia 
międzyokresowe przychodów, w tym:
Dodatnia wartość firmy
Równowartość dotacji na budowę 
środków trwałych i prace rozwojowe
Równowartość nieodpłatnie 
otrzymanych środków trwałych w 
budowie, wartości niematerialnych i 
prawnych

0,00 0,00

9. Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ( ze wskazaniem jego
rodzaju)
Nie dotyczy jednostki.
10. Zobowiązania  warunkowe,  w  tym  również  udzielone  przez  jednostkę  gwarancje  i
poręczenia, także wekslowe

Tabela Nr 6/2011
Struktura rezerw

LP treść stan na początek roku stan na koniec roku

 
1 2 3

zobowiązania warunkowe 0,00 0,00
1 z tyt. gwarancji   
2 wekslowe   
3 zawarte, niewykonywane umowy   
4 zabezp. Umów leasingowych   
 zobowiązania zabezpieczone 0,00 0,00
1 hipoteczne   
2 pod zastaw towarów   
3 ustanowienie sekwestru   
4 wekslowe   
 RAZEM 0,00 0,00

II. Wyjaśnienia do rachunku zysków i strat.

1.Głównymi źródłami przychodów Fundacji są: 
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- darowizny (w tym 1% podatku),

- dotacje,

- zbiórki publiczne,

- odsetki bankowe.

Tabela Nr 7/2011
Struktura rzeczowa przychodów na dzień 31.12.2011 r.

PRZYCHODZY Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ

Struktura rzeczowa sprzedaży 31 grudnia 2010 31 grudnia 2011
Przychody z działalności statutowej 653357,59 591434,98
materiały   
Pozostałe przychody   
 653357,59 591434,98

Struktura terytorialna sprzedaży 31 grudnia 2010 31 grudnia 2011
sprzedaż na terenie kraju 653357,59 591434,98
sprzedaż na terenie Unii Europejskiej   
sprzedaż poza terytorium Unii Europejskiej   
 653357,59 591434,98

  
POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE

 31 grudnia 2010 31 grudnia 2011
Zysk ze zbycia niefinansowanych aktywów 
trwałych

  

Dotacje   
Umorzone i przedawnione zobowiązania   
Otrzymane odszkodowania, kary, grzywny   
Otrzymane przepadłe kaucje i wadia   
Rozwiązane rezerwy   
Otrzymane darowizny   
Storno odpisów aktualizujących należności w 
związku z zapłatą

  

Odpisy ujemnej wartości firmy   
Odpisy aktualizujące   
Pozostałe   
Pozostałe przychody  97,23

0,00 97,23

PRZYCHODY FINANSOWE

 31 grudnia 2010 31 grudnia 2011
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Dywidendy   
Odsetki uzyskane z tyt. udzielonych pożyczek   
Odsetki uzyskane pozostałe 1,36 0,80
Zysk z nabycia inwestycji   
Aktualizacja wartości inwestycji   
Dodatnie saldo różnic kursowych   
Rozwiązanie rezerwy   
Kontrakty Finansowe   
Pozostałe  290,00

1,36 290,80

2. Dane o poniesionych w 2011 roku kosztach rodzajowych 

Tabela Nr 8/2011
Struktura poniesionych kosztów na dzień 31.12.2011 r.

KOSZTY OPERACYJNE RODZAJOWO:

 31 grudnia 2010 31 grudnia 2011
Amortyzacja 0,00 2906,88
Zużycie materiałów i energii 670,05 3671,44
Usługi obce 471,11 4908,95
Podatki i opłaty 3136,92 440,00
Wynagrodzenia 3200,00 0,00
Świadczenia na rzecz pracowników 0,00 0,00
Pozostałe koszty rodzajowe 13791,04 69,99
Koszty działalności statutowej 602726,78 409509,04

623995,90 421506,30
POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE:

 31 grudnia 2010 31 grudnia 2011

Strata ze zbycia niefinansowych aktywów 
trwałych

  

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 
w tym:

  

- wartości niematerialne i  prawne   
- środki trwałe   
- należności   
Odpisane inwestycje   
Odpisanie należności przedawnionych 
umorzonych, nieściągalnych

  

Zapłacone odszkodowania, kary, grzywny   
Darowizny przekazane   
Rezerwy   
Pozostałe  0,20

0,00 0,20
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KOSZTY FINANSOWE:

 31 grudnia 2010 31 grudnia 2011
Odsetki od kredytów   
Odsetki od pożyczek   
Odsetki pozostałe  42,30
Strata ze zbycia inwestycji   
Ujemne saldo różnic kursowych   
Umorzone rezerwy   
Pozostałe   

0,00 42,30

III. Rozliczenie  głównych  pozycji  różniących  podstawę  opodatkowania  podatkiem
dochodowym od wyniku finansowego ( zysku i strat) brutto.

Tabela Nr 9/2011
Różnice przejściowe między wynikiem brutto a dochodem podatkowym

LP TYTUŁ DANE
I. Wynik finansowy (zysk, strata)                brutto (II-IV) 170274,21 
II. Przychody ogółem 591823,01

A Przychody trwałe nie zaliczone do dochodu do opodatkowania 0,00

B Przychody przejściowo nie zaliczone do dochodu do opodatkowania 0,00
1 a) dodatnie, w tym:  

2 wyks. Dodatnich różnic kursowych z wyceny na koniec 2010 roku  
3 b) ujemne, w tym:  

4 dodatnie różnice kursowe z wyceny na koniec 2011 roku  

C Korekta o zmianę stan prod. I koszt wytworzenia  
D korekta o transakcje prezentowane per saldo  

III. Przychody podatkowe ogółem 591823,01
IV. Koszty ogółem 421548,80

E Koszty trwałe nie uznawane za koszty uzyskania przychodu 
1 a) amortyzacja od sam os. ponad limit 20 tys. EUR  
2 b) ubezpieczenie  sam. os. ponad limit 20 tys. EUR  
3 c) wydatki błędnie udokumentowane  
4 d) wydatki na reprezentację  
5 e) VAT niepodlegający odliczeniu  
6 f) odsetki budżetowe  
7 g) należności przedawnione, nieściągalne  
8 h) pozostałe koszty
F Koszty przejściowo nie stanowiące kosztu uzyskania przychodu  
1 Dotyczące kosztów:  
2 a) ujemne w tym:  
3 ZUS pracodawcy za 12.2011 zapłacony 01.2012 roku  
4 ujemne różnice kursowe z wyceny na koniec 2011 roku  
5 odpisy aktualizujące należności  
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6 odsetki  
7 rezerwy na pozostałe koszty 12.2011 roku  
8 b) dodatnie w tym:  

9 wyks. ZUS pracodawcy za 12.2010 zap. w 01.2011 roku  

10 wyks. ujemnych różnic kursowych z wyszacowania na koniec 2010 roku  

G Korekta o zmianę stanu prod. I koszt wytworzenia  
H Korekta o transakcje prezentowane per saldo  

VI. koszty podatkowe ogółem 421548,80
1 Podatkowy zysk / strata brutto po korektach (III-IV)
2 Odliczenia od dochodu:  
3 Dochód zwolniony z działalności statutowej 170274,21

4 Dochód zwolniony z działalności gosp. Pod przeznaczony na cele statutowe  
5 Inne odliczenia  
 Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym 0,00
 Podatek dochodowy stanowiący zobowiązanie 0,00 

IV. Wyjaśnienia do niektórych zagadnień osobowych.

1. Informacje o przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu,  z  podziałem na grupy
zawodowe

Tabela Nr 10/2011
Przeciętne w roku obrotowym zatrudnienie w grupach zawodowych.

Wyszczególnienie Stan w
poprzednim roku

obrotowym

Kobiety Mężczyźni Stan na koniec
roku obrotowego

Pracownicy ogółem: 1 2 0 2
Pracownicy operacyjni 1 2 0 2
Księgowość i 
administracja

0 0 0 0

V. Dane o źródłach zwiększenia i wykorzystaniu funduszu statutowego

Głównym źródłem zwiększenia funduszu statutowego będą otrzymane darowizny,  spadki,
zapisy. Decyzję o podwyższeniu funduszu statutowego podejmie Zarząd Fundacji analizując
wyniki finansowe za poszczególne lata.

VI. Dane dotyczące udzielonych gwarancji, poręczeń i innych zobowiązań

Nie dotyczy organizacji.

VII. Informacje  o  tendencjach  zmian  w  przychodach  i  kosztach  oraz  składnikach
majątku i źródeł ich finansowania
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Głównym  źródłem  przychodów  statutowych  Fundacji  są  darowizny,  dotacje,  zbiórki
publiczne.  Zarząd  Fundacji  czyni  starania  o  pozyskanie  dotacji  na  dalszą  realizację  zadań
statutowych.  Koszty  administracyjne  będą  utrzymane  na  stałym  poziomie.  Na  dzień
sporządzenia sprawozdania trudno jest określić, jakie będą tendencje i czy istnieją przesłanki
wskazujące  na  zwiększenie  składników  majątku  Fundacji  oraz  jakie  będą  ich  źródła
finansowania.

Sporządziła: Marta Podstawka Zarząd jednostki:
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