Informacja dodatkowa
do sprawozdania finansowego za 2010 r.
Fundacji Na Rzecz Chorych na SM im. Bł. Anieli Salawy

Okres objęty sprawozdaniem: 01.01.2010 – 31.12.2010
Określenie celów statutowych Fundacji
1. Opieka i rehabilitacja osób cierpiących na stwardnienie rozsiane i inne
schorzenia ruchu.
2. Adaptacja i modernizacja budynku szkolnego w Woli Batorskiej na
Pensjonat Opieki i Rehabilitacji „Ostoja”`
3. Działalność oświatowa: upowszechnienie wiedzy o przewlekłych
schorzeniach neurologicznych i nowoczesnych metodach leczenia i
rehabilitacji.
4. Pomoc chorym na SM w pozyskiwaniu środków na drogie lekarstwa
powstrzymujące chorobę.

Omówienie przyjętych zasad rachunkowości.
1. Sprawozdanie finansowe Fundacji zostało sporządzone przy założeniu
Kontynuowania działalności w następnych latach.
2. Zachowano zasadę ciągłości polityki rachunkowości.
3. Aktywa i pasywa zostały wycenione w rzeczywistych cenach zakupu lub
nabycia z zachowaniem zasady ostrożności – w cenach nabycia zostały
wycenione środki trwałe, zapasy towarów w magazynie zostały
wycenione w cenach zakupu.
4. Ubytek wartości aktywów odzwierciedlają planowe odpisy amortyzacyjne
środków trwałych i wartości niematerialnych przy zastosowaniu stawek
amortyzacji liniowej, a w przypadkach dopuszczalnych przez przepisy
jednorazowych stawek amortyzacyjnych.

Dodatkowe informacje i wyjaśnienia
1. W ciągu roku obrotowego zakupiono na potrzeby Obsługi biurowej
Fundacji regały biurowe i dwa zestawy komputerowe z drukarkami .
Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych:
- stan na koniec roku obrotowego wartości początkowej:
Środki trwałe razem:
W tym: grunty
maszyny i urządzenia
inne środki trwałe
wyposażenie

241 170,27 zł
50 000,00 zł
91 313,27 zł
35 752,93 zł
64 104,07 zł

Środki trwałe w budowie – centrum dla Chorych na SM „OSTOJA”
3 052 388,76
2. Umorzenie środków trwałych
na początek roku obrotowego razem:
W tym:
maszyny i urządzenia
inne środki trwałe
wyposażenie
Umorzenie środków trwałych
na koniec roku obrotowego razem:
w tym: maszyny i urządzenia
inne środki trwałe
wyposażenie:

162 612,62 zł
78 678,65 zł
27 643,46 zł
56 290,51 zł
165 631,93 zł
80 076,04 zł
27 643,46 zł
57 912,43 zł

3. Koszty wg rodzajów
W 2010 roku suma kosztów wg rodzajów wyniosła
5 524 707,36 zł
w tym: - amortyzacja
3 019,31 zł
- zużycie materiałów i energii
127 761,25 zł
- usługi obce
360 585,03 zł
- wynagrodzenia
4 518 385,76 zł
- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
488 256,32 zł
- pozostałe koszty rodzajowe
15 978,60 zł
- odsetki i opłaty bankowe
10 721,09 zł

4. Struktura przychodów
W 2010 roku przychody Fundacji wyniosły
w tym:

6 169 821,20 zł

Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego:
- świadczenie usług opiekuńczych: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w
Krakowie
5 034 938,23 zł

Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego
- świadczenie usług opieki nad chorymi w domu
- wypożyczanie sprzętu rehabilitacyjnego
- wypożyczanie rowerów
- sprzedaż sprzętu rehabilitacyjnego
Razem:

32 245,00 zł
49 424,02 zł
8 001,70 zł
15 850,15 zł
105 520,87 zł

Pozostałe przychody:
- wpłaty 1 % podatku dochodowego i wpłat na OPP wyniosły 1 203 942,86 zł,
z czego kwota 974 425,45 zł została przekazana na subkonta chorych na
stwardnienie rozsiane wg woli darczyńców.
Do dyspozycji Fundacji pozostaje kwota
229 517,41 zł
- darowizny pieniężne
19 963,87 zł
- przychody finansowe /odsetki od lokat bankowych/
91,64 zł
- nawiązki sądowe
7 050,00 zł
- pozostałe /refundacje wynagrodzeń osób niepełnosprawnych, dotacje
Z Urzędu Marszałkowskiego i Ministra Finansów/
772 739,88 zł

5. Podział należności wg pozycji bilansu:
- stan na koniec roku obrotowego
Należności z tyt. – dostaw i usług
- podatków
- innych należności:
Razem:

17 714,39 zł
58 711,63 zł
76 426,02 zł

6. Podział zobowiązań wg pozycji bilansu:
- stan na koniec roku obrotowego
Zobowiązania z tyt. – dostaw i usług
- podatków
- ubezpieczeń społecznych
- wynagrodzeń
- innych zobowiązań
Razem:

45 575,27 zł
40 842,00 zł
95 587,57 zł
56 860,33 zł
2 850 449,68 zł
3 089 314,85 zł

