Informacja dodatkowa
do sprawozdania finansowego za 2012 r.
Fundacji Na Rzecz Chorych na SM im. Bł. Anieli Salawy

Okres objęty sprawozdaniem: 01.01.2012 – 31.12.2012
Określenie celów statutowych Fundacji
1. Opieka i rehabilitacja osób cierpiących na stwardnienie rozsiane i inne schorzenia
ruchu.
2. Prowadzenie
Centrum
Rehabilitacyjno-Pielęgnacyjnego
dla
Chorych
na Stwardnienie Rozsiane „Ostoja” w Woli Batorskiej
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
budynki i lokale
maszyny i urządzenia
inne środki trwałe
wyposażenie

3 771 974,14 zł
50 000,00 zł
3 403 815,71 zł
93 826,39 zł
35 752,93 zł
188 579,11 zł

2. Umorzenie środków trwałych
na początek roku obrotowego razem:
w tym: budynki i lokale
maszyny i urządzenia
inne środki trwałe
wyposażenie:
Umorzenie środków trwałych
na koniec roku obrotowego razem:
w tym: budynki i lokale
maszyny i urządzenia
inne środki trwałe
wyposażenie:

342 264,50 zł
43 579,33 zł
82 462,60 zł
27 643,46 zł
188 579,11 zł

432 529,73 zł
128 674,69 zł
87 362,28 zł
27 643,46 zł
188 849,30 zł

3. Koszty wg rodzajów
W 2012 roku suma kosztów wg rodzajów wyniosła
6 262 037,33 zł
w tym: - amortyzacja
89 158,12 zł
- zużycie materiałów i energii
100 372,92 zł
- usługi obce
257 727,00 zł
- wynagrodzenia
5 203 922,61 zł
- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
564 048,80 zł
- pozostałe koszty rodzajowe
39 539,14 zł
- odsetki i opłaty bankowe
7 268,74 zł
4. Struktura przychodów
W 2012 roku przychody Fundacji wyniosły
w tym:

8 075 642,50 zł

Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego:
- świadczenie usług opiekuńczych: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Krakowie
5 353 253,44 zł

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

119 547,56 zł
66 840,83 zł
28 577,35 zł
214 965,74 zł

Pozostałe przychody:
- wpłaty 1 % podatku dochodowego i wpłat na OPP wyniosły 1 957 481,86 zł,
z czego kwota 1 724 328,02 zł została przekazana na subkonta chorych na
stwardnienie rozsiane wg woli darczyńców (podopiecznym zwrócono na podstawie
dostarczonych rachunków i faktur kwotę 1 122 497,46 zł). Na subkontach podopiecznym
pozostaje kwota 601 830,06 do rozliczenia w latach następnych.

Do dyspozycji Fundacji pozostaje kwota
233 153,84 zł
- darowizny pieniężne
19 263,06 zł
- przychody finansowe /odsetki od lokat bankowych/
42 300,70 zł
- nawiązki sądowe
4 000,00 zł
- pozostałe /refundacje wynagrodzeń osób niepełnosprawnych, dotacje
Z Urzędu Marszałkowskiego i Ministra Finansów/
718 412,80 zł
5. Podział należności wg pozycji bilansu:
- stan na koniec roku obrotowego
Należności z tyt. - dostaw i usług
- podatków
- innych należności:
Razem:

8 509,62 zł
163 681,42 zł
172 191,04 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:

18 703,46 zł
47 367,00 zł
116 391,04 zł
38 119,30 zł
4 477 833,44 zł
4 698 414,24 zł

