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Informacja dodatkowa do Bilansu i Rachunku wyników za rok 2013
I Objaśnienie stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów oraz przyczyn ewentualnych ich zmian
w stosunku do roku poprzedniego
Wycena operacji pieniężnych w euro (EUR) i dolarach amerykańskich (USD) oraz posiadanych środków
pieniężnych w tych walutach 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
Zwiększenia
Zmniejszenia
Stan na koniec roku

1 349,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
1 349,00 zł

II Umorzenie
Stan na początek roku
Zwiększenia
Zmniejszenia
Stan na koniec roku

III Wartość księgowa

1 349,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
1 349,00 zł

0,00 zł

– rzeczowe aktywa trwałe:
Wyszczególnienie

Urządzenia tech.
i maszyny

I Wartość początkowa
Stan na początek roku
Zwiększenia
Zmniejszenia
Stan na koniec roku

7 982,12 zł
2 246,08 zł
0,00 zł
10 228,20 zł

II Umorzenie
Stan na początek roku
Zwiększenia
Zmniejszenia
Stan na koniec roku

III Wartość księgowa
Aktywa obrotowe:
– inwestycje krótkoterminowe:
– środki pieniężne w banku (PLN):
– środki pieniężne w banku (EUR):
– środki pieniężne w banku (USD):
Pasywa:
Fundusz statutowy:
Wynik za rok obrotowy:

7 982,12 zł
2 246,08 zł
0,00 zł
10 228,20 zł

0,00 zł

19 415,20 zł,
352 669,33 zł,
123,83 zł.
25 822,95 zł,
346 385,41 zł.
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III Informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł, w tym przychodów
określonych statutem
1. Darowizny pieniężne w PLN na cele statutowe:
954 479,85 zł,
2. Darowizny pieniężne w EUR na cele statutowe:
37 804,97 zł,
3. Darowizny pieniężne w USD na cele statutowe:
3 114,44 zł,
4. Darowizny pieniężne na obsługę administracyjną:
24 849,00 zł,
5. 1% podatku dla OPP za 2012 rok – w ramach programu stałej pomocy:
3 690,50 zł,
6. 1% podatku dla OPP za 2012 rok – na inne cele statutowe:
54 433,71 zł,
7. Darowizna rzeczowa – używana kserokopiarka o wartości:
300,00 zł,
8. Przychody finansowe – odsetki bankowe w PLN:
2 275,99 zł,
9. Przychody finansowe – odsetki bankowe w EUR:
5 108,25 zł.
10. Przychody finansowe – dodatnie różnice kursowe:
17 459,81 zł.
Wykazana w Rachunku wyników suma przychodów statutowych (poz. A II), oprócz wyżej wymienionych pozycji 1–7,
których suma to 1 078 672,47 zł, obejmuje również dodatni wynik finansowy za poprzedni rok w wysokości 559 382,15 zł,
pomniejszony o dokonany w roku 2013 zwrot darowizny pieniężnej w wysokości 750,00 zł, pomyłkowo przekazanej na
konto fundacji w roku 2012.

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 pieniężne w łącznej kwocie
1 284 556,20 zł:
a) na pomoc konkretnym dzieciom i młodym osobom w ramach programu stałej pomocy:
595 089,81 zł,
b) na leczenie i dożywianie:
180 471,74 zł,
c) na dokończenie budowy szkoły zawodowej dla niewidomej młodzieży w Kibeho w Rwandzie:
106 105,96 zł,
d) na rozpoczęcie budowy szkoły podstawowej w Masaka w Rwandzie:
294 717,00 zł,
e) na budowę 8 domów dla ubogich rodzin na terenie parafii Nyakinama w Rwandzie:
40 128,00 zł,
f) na zakup agregatu prądotwórczego dla szkoły podstawowej w Karhala-Burhinyi w Kongu Dem.:
838,20 zł,
g) na remont i wyposażenie w „Wiosce Miłosierdzia” w Kigera-Etuma w Tanzanii:
49 814,15 zł,
h) na pokrycie kosztów obsługi administracyjnej programu pomocy w Afryce i na Syberii:
17 391,34 zł.
2. Strukturę kosztów administracyjnych przedstawiono w poz. D 1–6 Rachunku wyników.
Koszty administracyjne to 2,37% 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 przychody i koszty na przestrzeni ostatnich lat, zaobserwować można tendencję do ich stabilizacji na określonym
poziomie (przychody uzyskiwane w ciągu 1 roku rzędu 1,1 mln zł; koszty – podobnie, choć z więszymi lokalnymi
wahaniami, nie mającymi jednak istotnego wpływu na ogólną tendencję; w działalności takiej, jak prowadzona przez
fundację, możliwa skala realizacji zadań statutowych, a tym samym wysokość ich kosztów – warunkowana jest głównie
wysokością uprzednio uzyskanych przychodów).
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: 1 020 548,26 zł, a cel ich przeznaczenia to wyżej wymieniona działalność
pożytku publicznego.
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