Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego Fundacji pomocy Dzieciom
im. Stanisławy Bieńczak za okres od 01.01.2005 do 31.12.2005
1. Opis stosowanych zasad rachunkowości.
Fundacja Pomocy Dzieciom im. Stanisławy Bieńczak została wpisana do krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS 0000117587 dnia 12. 06.2002 roku. Celem fundacji jest udzielanie
pomocy żywnościowej, materialnej, edukacyjnej, medycznej, prawnej dzieciom i młodzieży oraz
w sporadycznych przypadkach ludziom dorosłym.
Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.
Siedziba fundacji mieści się w Brzozowie przy ulicy Kościuszki 23.
Księgi rachunkowe Fundacja Pomocy Dzieciom Im. Stanisławy Bieńczak prowadzi we własnym
zakresie. Miejscem przechowywania ksiąg i dokumentów fundacji jest siedziba fundacji.
Przyjęty został rok obrotowy od 01.01.2005 do 31.12.2005 obejmujący 12 kolejnych miesięcy.
Ewidencję księgową prowadzi się metodą komputerową za pomocą programu FK Ekspert 2000
firmy MicroSystem z Przemyśla.
2. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów.
Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego za rok 2005 są
zgodne z ustawa o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. z późniejszymi zmianami, zwaną dalej
ustawą dla jednostek mających siedzibę lub miejsce sprawozdania zarządu na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej.
Zgodnie z przyjętymi zasadami rachunkowości bilans i rachunek wyników za okres 01.01.2005 –
31.12.2005 sporządzony został w formie uproszczonej.
A. Aktywa trwałe .
Fundacja nie posiada na dzień bilansowy aktywów trwałych.
B. Aktywa obrotowe.
Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych.
Fundacja na dzień bilansowy posiada zapas towarów o wartości 1000,25 zł. Towary ujmowane są
w księgach rachunkowych w wysokości ceny nabycia. Ewidencja towarów obejmuje ewidencję
wartościową.
Środki pieniężne.
Krajowe środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości
nominalnej.
Środki pieniężne
01.01.2004-31.12.2004
01.01.2005-31.12.2005
Środki pieniężne w banku

15 765,00

20 334,00

C. Fundusz własny.
W tej pozycji bilansu wykazywana jest wielkość funduszu statutowego powiększona lub
pomniejszona o wynik finansowy. Fundusz statutowy jest to fundusz podstawowy jednostki,
tworzony na podstawie przepisów prawa i statutu jednostki, przeznaczony na finansowanie jej
działalności statutowej.
Fundusze własne
Fundusz statutowy
Wynik finansowy netto roku
obrotowego

01.01.2004-31.12.2004

01.01.2005-31.12.2005

5 000,00

5 000,00

11 765,25

16 288,21

16 765,25

21 288,21

„Przyjęte przez jednostkę zasady rachunkowości stosowane są w sposób ciągły.”
3. Pomiar wyniku finansowego.
A. Przychody.
1. Przychody z działalności
statutowej
Darowizny pieniężne
podarowane od osób fizycznych
i firm na cele statutowe fundacji

01.1.2004-31.12.2004

01.01.2005-31.12.2005

25 121,58

27 845,77

Pieniądze zebrane w ramach
„Tygodnia solidarności z
ubogim dzieckiem”

5 234,20

3 443,61

Pieniądze podarowane przez
Stowarzyszenie Braci
Ekspedytów z aukcji obrazów

12 090,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 442,33

0,00

500,00

Darowizny na leczenie Oli

0,00

2 338,99

Darowizny na leczenie Sylwii

0,00

400,00

Darowizny na MOPS Świetlica

0,00

1 000,00

Zbiórka pieniędzy przy 15-leciu
firmy „Eleo-Budmax”

0,00

2 500,00

42 445,78

39 470,70

Darowizny rzeczowe
Darowizny
dla
Rogowskiego
Darowizny
Wojtka

na

Michała
rehabilitację

Razem:
2. Przychody finansowe
Odsetki bankowe

01.01.2004-31-12.2004

01.01.2005-31.12.2005
0,03

0,00

1. Przychody z działalności
statutowej

01.1.2004-31.12.2004

01.01.2005-31.12.2005

3. Pozostałe przychody

01.01.2004-31-12.2004

01.01.2005-31.12.2005

Dodatni wynik finansowy
za rok poprzedni

813,79

11 765,25

B. Koszty.
1. Koszty realizacji zadań
statutowych
Koszty
realizacji
statutowych

01.01.2005-31.12.2005

zadań

Razem:
2. Koszty administracyjne
-Zużycie materiałów

01.01.2004-31.12.2004

31 407,35

34 533,01

31 407,35

34 533,01

01.01.2004-31.12.2004

01.01.2005-31.12.2005
0,00

166,73

- Usługi bankowe

42,00

248,00

- Pozostałe

45,00

0,00

Razem:

87,00

414,73

Koszty realizacji zadań statutowych w stosunku do kosztów ogółem kształtują się na poziomie
98,81 %
Koszty administracyjne są finansowane z części środków przeznaczonych na zadania statutowe
w ramach obsługi administracyjnej realizowanych programów.
Koszty administracyjne stanowią 1,19 % kosztów ogółem.
Bilans sporządzony na dzień 31.12.2005 r. wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę
21 334,25 zł, zamknął się zyskiem o wartości 16 288,21 PLN.

