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Informacja dodatkowa do Bilansu i Rachunku wyników za rok 2011

I  Objaśnienie stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów oraz przyczyn ewentualnych ich zmian  
w stosunku do roku poprzedniego
Wycena operacji obrotu walutą euro oraz posiadanych środków finansowych w tej walucie odbywa się według 
wartości nominalnej przeliczonej na walutę polską według kursu średniego NBP z dnia poprzedzającego dzień 
wyceny.
Nabycie środka trwałego bądź wartości niematerialnych i prawnych o wartości początkowej poniżej 300,00 zł 
traktuje się jak nabycie odpowiednio materiałów bądź usług obcych.  W stosunku do środka trwałego bądź 
wartości niematerialnych i prawnych o wartości początkowej wynoszącej co najmniej 300,00 zł, ale mniej niż 
3 500,00  zł,  dokonuje  się  jednorazowego  odpisu  umorzeniowego.  Od  pozostałych  środków  trwałych  oraz 
wartości niematerialnych i prawnych dokonuje się odpisów amortyzacyjnych metodą liniową.

II  Dane uzupełniające o aktywach i pasywach
Aktywa:

Aktywa trwałe:
– wartości niematerialne i prawne:

Wyszczególnienie Programy 
komputerowe

I  Wartość początkowa  
Stan na początek roku 1 349,00 zł
Zwiększenia 0,00 zł
Zmniejszenia 0,00 zł
Stan na koniec roku 1 349,00 zł
II  Umorzenie  
Stan na początek roku 1 349,00 zł
Zwiększenia 0,00 zł
Zmniejszenia 0,00 zł
Stan na koniec roku 1 349,00 zł

III  Wartość księgowa 0,00 zł

– rzeczowe aktywa trwałe:
Wyszczególnienie Urządzenia tech. 

i maszyny
I  Wartość początkowa  
Stan na początek roku 5 168,92 zł
Zwiększenia 679,00 zł
Zmniejszenia 0,00 zł
Stan na koniec roku 5 847,92 zł
II  Umorzenie  
Stan na początek roku 5 168,92 zł
Zwiększenia 679,00 zł
Zmniejszenia 0,00 zł
Stan na koniec roku 5 847,92 zł

III  Wartość księgowa 0,00 zł

Aktywa obrotowe:
– inwestycje krótkoterminowe:

– środki pieniężne w banku (PLN): 583 091,98 zł,
– środki pieniężne w banku (EUR): 1 395,54 zł.

Pasywa:
Fundusz statutowy: 25 822,95 zł,
Wynik za rok obrotowy: 558 664,57 zł.
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III  Informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł, w tym przychodów  
określonych statutem
1. Darowizny pieniężne – w ramach programu stałej pomocy (PLN): 785 978,04 zł,
2. Darowizny pieniężne – w ramach programu stałej pomocy (EUR): 19 640,74 zł,
3. Darowizny pieniężne – na inne cele statutowe: 178 111,87 zł,
4. Darowizny pieniężne – na obsługę administracyjną: 30 223,00 zł,
5. 1% podatku dla OPP za 2010 rok – w ramach programu stałej pomocy: 2 525,04 zł,
6. 1% podatku dla OPP za 2010 rok – na inne cele statutowe: 54 118,42 zł,
7. Przychody finansowe – odsetki bankowe (PLN): 3 481,46 zł,
8. Przychody finansowe – odsetki bankowe (EUR): 5 955,58 zł,
9. Przychody finansowe – dodatnie różnice kursowe (z wyceny EUR): 40 332,64 zł.
Wykazana w  Rachunku wyników  suma  przychodów statutowych  (poz.  A  II),  oprócz  wyżej  wymienionych  pozycji  1–6, 
których suma to 1 070 597,11 zł, obejmuje również dodatni wynik finansowy za poprzedni rok w wysokości 283 953,72 zł.

IV  Informacje  o  strukturze  kosztów  stanowiących  świadczenia  pieniężne  i  niepieniężne  określone  
statutem oraz o strukturze kosztów administracyjnych
1. Kosztami  realizacji  zadań  statutowych  były  przekazane  zgromadzeniom  zakonnym  darowizny  w  łącznej  kwocie 
816 861,43:

a) na pomoc konkretnym dzieciom i młodym osobom w ramach programu stałej pomocy: 640 820,57 zł,
b) na leczenie i dożywianie (w tym akcje pomocy: „Bilet do stacji Życie” i „Dożywianie”): 116 580,93 zł,
c) na sfinansowanie wyposażenia: 6 969,40 zł,

– zakup 4 laptopów na potrzeby kursu komputerowego dla młodzieży w Cyangugu: 2 460,00 zł,
– zakup wózków i łóżeczek dziecięcych na potrzeby pomocy ubogim rodzinom w Ułan-Ude: 4 509,40 zł,

d) 32 maszyny brajlowskie dla szkoły dla dzieci niewidomych w Kibeho: 39 491,13 zł,
e) 1 laptop dla ośrodka medycznego w Burhinyi-Mulambi: 1 199,00 zł,
f) drobny sprzęt elektroniczny dla placówki w Cyangugu: 4 klawiatury i 4 myszy komputerowe

(do laptopów wymienionych w poz. c), aparat cyfrowy do dokumentacji, pendrive:  773,10 zł,
g) na obsługę administracyjną programu pomocy w Afryce i na Syberii: 11 027,30 zł.

Pozycje  a,  b,  c oraz  g to darowizny pieniężne (łączna kwota:  775 398,20 zł).  Pozycje  d,  e  oraz f stanowią darowizny 
rzeczowe – fundacja dokonała zakupu wymienionego sprzętu (łączna wartość: 41 463,23 zł).

2. Strukturę kosztów administracyjnych przedstawiono w poz. D 1–6 Rachunku wyników.
Koszty administracyjne to 3,4% sumy kosztów realizacji zadań statutowych i kosztów administracyjnych.

V  Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego
Na fundusz statutowy składa się kwota funduszu z lat poprzednich: 25 822,95 zł.

VI  Dane dotyczące udzielonych gwarancji, poręczeń i innych zobowiązań związanych z działalnością  
statutową
Fundacja nie udzielała gwarancji i poręczeń.

VII  Informacje o tendencjach zmian w przychodach i kosztach oraz składnikach majątku i źródłach ich  
finansowania
Analizując  tendencje  zmian  w  przychodach  i  kosztach  w  ostatnich  latach  zaobserwować  można  ich  stabilizację  na 
określonym poziomie.  Wykazane w  Bilansie  aktywa to  środki  pieniężne przeznaczone,  a w danym momencie jeszcze 
niewydatkowane, na realizację celów statutowych.

VIII  Pozostałe informacje
Całokształt  działalności fundacji  stanowiła działalność statutowa będąca nieodpłatną działalnością pożytku publicznego, 
której cel odpowiada sferze działalności określonej w art. 4 pkt 1, 3, 14 i 33 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. (z późn. zm.)  
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Suma przychodów pochodzących z darowizn to: 1 013 953,65 zł, a cel ich przeznaczenia to wyżej wymieniona działalność 
pożytku publicznego.

                  Członek Zarządu                          Członek Zarządu                              Prezes Zarządu

          Bogusława Anna Żarnecka             Jan Antoni Kaliszewski             Magdalena Bronisława Słodzinka
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