FUNDACJA

DOBROCZYNNOŚCI

50-329 Wrocław, ul. Św. Józefa 1/3
KRS: 0000269648 NIP 8982100841 Regon 020427438 tel. 071/321 28 35

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
ZA

R O K O B R O T O W Y 2018
INFORMACJE OGÓLNE

Fundacja Dobroczynności

1.

ul. Św. Józefa 1/3, 50-329 Wrocław
NIP

8982100841

Regon

020427438

Wpisana do Rejestru: 12.12.2006 we Wrocławiu
Pod numerem KRS. 0000269648
Data rozpoczęcia działalności: 19.12.2006 r.

2.

Czas trwania działalności fundacji jest nieograniczony.

3.

Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01.01.2018 roku do 31.12.2018 r.

4.

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji i rozwoju
działalności w najbliższej przyszłości. Nie istnieją okoliczności wskazujące na
zagrożenie kontynuowanie przez nią działalność.

5.

Charakterystyka stosowanych metod wyceny ( w tym amortyzacji, walut obcych)
aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów w zakresie dającym prawo
wyboru:
•

Wartości niematerialne i prawne wycenia się na dzień bilansowy i wykazuje
w bilansie według wartości netto

•

Środki trwałe wycenia się na dzień bilansowy i wykazuje w bilansie według
wartości netto

•

Wartości materiałów odpisuje się w koszty na dzień ich zakupu a koryguje koszty
o wartość tego stanu na dzień bilansowy

•

Materiały wycenia się na dzień bilansowy i wykazuje w bilansie według cen zakupu

•

Środki finansowe Fundacja posiada w walucie polskiej i wycenia je według

wartości nominalnej.
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INFORMACJA DODATKOWA
1. Fundacja na konie okresu sprawozdawczynie nie posiadała zobowiązań finansowych.
2. Fundacja w 2018 roku nie udzieliła zaliczek i kredytów członkom organów
administrujących, zarządzających i nadzorujących.
3. Uzupełniające dane o aktywach i pasywach.
Fundacja na dzień bilansowy posiadała wyposażenie o wartości 30 323,00 zł, które w
całości zostało umorzone w momencie oddania do użytkowania z uwagi na fakt, iż
wartość początkowa poszczególnych składników nie przekraczała 3 500,00 zł.
Wyszczególnienie grup
wyposażenia
Meble

Wartość początkowa

Wartość umorzenia

8 920,00 zł

8 920,00 zł

Urządzenia wielofunkcyjne
i sprzęt komputerowy
Lodówki, chłodziarki

7 044,00 zł

7 044,00 zł

9 274,00 zł

9 274,00 zł

Pozostałe ( obrazy)

5 085,00 zł

5 085,00 zł

30 323,00 zł

30 323,00 zł

Razem

Na koniec okresu Fundacja posiadała należności w wysokości 500,00 zł z tytułu
nadpłaty dofinansowania turnusów rehabilitacyjnych oraz zobowiązania w kwocie
498,95 zł wobec dostawcy żywności do jadłodajni.
Struktura inwestycji krótkoterminowych wykazanych w bilansie Fundacji przedstawiała
się następująco:
➢ środki pieniężne w kasie
206,47 zł
➢ środki pieniężne na rachunku bieżącym
2 001,53 zł
➢ środki pieniężne na rachunku lokat terminowych
24 664,74 zł.
4. Informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł, w tym
w szczególności informacje o przychodach wyodrębnionych zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
oraz informacje o przychodach z tytułu składek członkowskich i dotacji pochodzących
ze środków publicznych.
Struktura zrealizowanych przychodów według źródeł:
a) przychody z rozliczenia wyniku finansowego
b) przychody z odpisu 1 % podatku dochodowego
c) darowizny rzeczowe
d) pozostałe
e) przychody finansowe – odsetki od lokat

35 971,13 zł
17 485,80 zł
454 358,77 zł
1 639,00 zł
376,59 zł.
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5. Informacje o strukturze poniesionych kosztów.
Struktura zrealizowanych kosztów według rodzajów:
a. zużycie materiałów medycznych
b. zużycie materiałów spożywczych
c. zużycie materiałów gospodarczych
d. koszty paczek dla ubogich
e. koszty dofinansowania turnusów rehabilitacyjnych
oraz sprzęt rehabilitacyjny
f. koszty organizacji kolonii letnich dla dzieci
g. koszty dofinansowania działalności ZOL
h. koszty dofinansowania działalności domów dziecka
i. koszty dofinansowania ORiO Wleń
j. koszty dofinansowania kosztów czynszu i mediów
k. koszty organizacji imprez okolicznościowych
l. koszty administracyjno-biurowe
m. koszty usług telekomunikacyjnych
n. koszty usług informacyjnych
o. pozostałe koszty

1 404 18 zł
439 419,44 zł
4 873,04 zł
11 696,65 zł
7 400,00 zł
14 900,00 zł
16 921,70 zł
7 272,90 zł
1 406,90 zł
5 838,34 zł
4 828,29 zł
1 187,26 zł
590,29 zł
1 350,30 zł
4 720,64 zł.

6. W roku obrotowym Fundacja nie dokonała żadnych zmian w funduszu statutowym
7. Informacje o przychodach i poniesionych kosztach z tytułu 1% podatku dochodowego
od osób fizycznych oraz sposobu wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku
dochodowego od osób fizycznych.

1% podatku dochodowego od osób fizycznych
Wyszczególnienie
Przychody
Razem
Koszty organizacji kolonii letnich
dla dzieci
Koszty dofinansowania
działalności domów dziecka
Koszty dofinansowania
działalności ZOL
Koszty organizacji imprez
okolicznościowych

Koszty
17 485,80

17 785,80
4 129,30
1 176,90
1 955,90
10 223,70

8. Inne informacje niż wymienione w pkt 1-7, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć
na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki, w tym
dodatkowe informacje i objaśnienia wymienione w załączniku nr 1 do ustawy, o ile
mają zastosowanie do jednostki.
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W roku obrotowy nie wystąpiły żadne dodatkowe okoliczności mające wpływ na sytuację
majątkową i finansową oraz wynik finansowy Fundacji.

Wrocław, dnia 25 lutego 2019 roku

............................................
Podpisy Zarządu
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