Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego
Fundacji „Pomoc Chorym na Białaczkę”
sporządzona na dzień 31.12.2011 r.

Fundacja „Pomoc Chorym na Białaczkę” w Poznaniu postanowieniem Sądu Rejonowego dla m. st.
Warszawy została wpisana 07.02.1991 r. pod pozycją RF I-1047 do rejestru fundacji i
zarejestrowana 27.11.2001 r. pod numerem KRS 0000065814; posługuje się numerem NIP 778-1353-931 oraz REGON 630758290.
Siedziba Fundacji znajduje się przy ul. Szamarzewskiego 84 w Poznaniu.
Celem Fundacji jest działalność w zakresie ochrony i promocji zdrowia poprzez:
- uzupełnienie zaopatrzenia w leki niezbędne w leczeniu pacjentów hospitalizowanych w Klinice
Hematologii
- rozszerzenie i unowocześnienie metod diagnostyki hematologicznej
- polepszenie wyposażenia Kliniki Hematologii w Poznaniu .
Skład zarządu Fundacji oraz Rady Fundacji nie zmienił się.
Sprawozdanie finansowe za rok 2011 zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania
działalności w dającej się przewidzieć przyszłości.
Sprawozdanie finansowe obejmuje okres działalności od 01.01. do 31.12.2011 r.
Aktywa i pasywa w bilansie wyceniono w Fundacji wg zasad określonych w Ustawie o
rachunkowości z dnia 29.09.19947 r. (Dz. U. nr 122 poz. 591 z późn. zm.) z tym, że:
- środki trwałe o wartości powyżej 3500,00 zł amortyzuje się metodą liniową, przy czym ustalono,
iż możliwa jest amortyzacja zgodnie z art.16k ust.7 updop,
- przedmioty o okresie używania powyżej 1 roku, a o wartości do 3500,00 zł odpisuje się
jednorazowo w koszty pod datą zakupu i przekazuje do używania.
Nie tworzono rezerw na zapłatę należności.
Przyjęte zasady rachunkowości stosuje się w sposób ciągły w stosunku do lat ubiegłych.
Przychody i koszty zrealizowane w 2011 r. obrazuje załączony bilans oraz rachunek zysków i strat.
Źródłem finansowania Fundacji na realizację zadań statutowych są darowizny od osób prawnych
i fizycznych oraz przychody z 1%. Fundacja uzyskała status OPP 1% 31.12.2009 r.. W roku 2011
uzyskała przychody z tego tytułu, które wynosiły 102 153,10 zł.
Fundacja nie osiąga przychodów z działalności wymienionej w art.17 ustawy o podatku
dochodowym od osób prawnych, jeśli zostanie wypracowany zysk, w całości jest przeznaczony na
cele statutowe.
Dodatkowe informacje i wyjaśnienia:
1.

Uzupełniające informacje o aktywach i pasywach w bilansie:

a) rzeczowe aktywa trwałe
Nazwa grupy

Stan na początek roku

Zmiany

Stan na koniec roku

Wartości niematerialne i
prawne
Grunty własne

0,00

-

0,00

0,00

-

0,00

Maszyny i urządzenia
Środki transportu
Pozostałe śr.trwałe
Inwestycje rozpoczęte

214745,61
0,00
6146,72
0,00

-

214745,61
0,00
6146,72
0,00

b) umorzenie środków trwałych
Nazwa grupy

Stan na początek roku

Zmiany

Stan na koniec roku

Wartości niematerialne i
prawne
Grunty własne
Maszyny i urządzenia
Środki transportu
Pozostałe śr.trwałe
Inwestycje rozpoczęte

0,00

-

0,00

0,00
133201,06
0,00
1536,70
0,00

-

0,00
202159,90
0,00
3380,74
0,00

-

2. Wartość gruntów użytkowanych wieczyście
Związek nie posiada gruntów użytkowanych wieczyście.
3. Wartość nie amortyzowanych przez jednostkę ST używanych na podstawie umów najmu,
dzierżawy i innych umów ( w tym leasingu operacyjnego).
Fundacja nie użytkowała środków trwałych na podstawie umów leasingu operacyjnego.
4. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego.
Nie dotyczy.
5. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności ze wskazaniem stanu na początek roku
obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na
koniec roku
obrotowego
Nie dotyczy.
6. Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych oraz przychodów przyszłych
okresów.
Nie dotyczy.
7. Zobowiązania warunkowe, w tym udzielone poręczenia, gwarancje, także wekslowe
Nie dotyczy.
8. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów, o których mowa w art. 35 ust. 3
ustawy.
Aktualizacja wartości zapasów nie miała miejsca
9. Informacje o przychodach, kosztach i wynikach zaniechanej działalności w ciągu roku
obrotowego lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym.
W roku obrotowym nie miały miejsca przypadki zaniechania działalności. Nie przewiduje
się także zaniechania działalności w roku następnym.
10. Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem
dochodowym od wyniku finansowego brutto:
Nie dotyczy.
11. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych.
Nie dotyczy
12. Przyszłe zobowiązania z tytułu podatku dochodowego:
Nie dotyczy.
13. Wynagrodzenia brutto członków Zarządu wypłacone w 2011 r.
Wynagrodzenia członków Zarządu w 2010 r. nie wystąpiły.
14. Informacja o pożyczkach dla organów zarządzających.
Związek nie udzielił pożyczek Członkom Zarządu.
15. Transakcje z członkami Zarządu i ich małżonkami.

Nie dotyczy.
16. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nie
uwzględnionych w bilansie i rachunku zysków i strat.
Nie dotyczy.
17. Informacje o znaczących zdarzeniach, dotyczących lat ubiegłych, ujętych w sprawozdaniu
finansowym roku obrotowego.
Nie dotyczy.
Na dzień 31.12.2011 r. Fundacja zatrudniała 1 pracownika na podstawie umowy zlecenia.

sporządziła:

Poznań, 19.03.2012 r.

