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Informacja dodatkowa do Bilansu i Rachunku wyników za rok 2006

I  Objaśnienia stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów oraz przyczyn ewentualnych ich zmian 
w stosunku do roku poprzedniego
Na aktywa organizacji składają się wyłącznie środki finansowe – wycenione według ich wartości nominalnej. 
Środki finansowe w walucie obcej (euro) wycenione są według ich wartości nominalnej przeliczonej na walutę 
polską według kursu średniego NBP.

II  Uzupełniające dane o aktywach i pasywach
Aktywa:

Aktywa obrotowe:
– inwestycje krótkoterminowe:

– środki pieniężne w banku (konto złotówkowe): 52 365,91 zł,
– środki pieniężne w banku (konto euro): 40 580,26 zł.

Pasywa:
Fundusz statutowy: 25 822,95 zł,
Wynik za rok obrotowy: 67 123,22 zł.

Wyżej  wymienione  środki  –  to  środki  przeznaczone,  a  jeszcze  nie  wydatkowane  na  realizację  celów 
statutowych.

III  Informacja o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł, w tym przychodów 
określonych statutem
Struktura przychodów w roku 2006 była następująca:
1. Darowizny osób prywatnych – w ramach programu stałej pomocy (w złotówkach): 396 427,06 zł,
2. Darowizny osób prywatnych – w ramach programu stałej pomocy (w euro): 6 289,51 zł,
3. Darowizny osób prywatnych – na inne cele statutowe: 24 720,69 zł,
4. Darowizny osób prywatnych – na wydatki administracyjne: 21 921,80 zł,
5. Przychody finansowe z tytułu odsetek bankowych: 1 103,83 zł.

IV  Informacje  o  strukturze  kosztów  stanowiących  świadczenia  pieniężne  i  niepieniężne  określone 
statutem oraz o strukturze kosztów administracyjnych
1. Kosztami realizacji zadań statutowych w roku 2006 były przekazane zgromadzeniom zakonnym darowizny 
w łącznej kwocie 360 273,90 zł – w tym:

a) z przeznaczeniem na pomoc konkretnym podopiecznym w ramach programu stałej pomocy: 350 669,98 zł,
b) z przeznaczeniem na wyposażenie klasy szycia i warsztatu pracy dla niepełnosprawnych: 6 965,04 zł,
c) z przeznaczeniem na obsługę administracyjną programu pomocy na miejscu: 2 638,88 zł.

2. Koszty administracyjne wyszczególniono w poz. D 1–6 Rachunku wyników.

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

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

VII  Pozostałe informacje
Całokształt  działalności  fundacji  stanowiła  działalność  statutowa  będąca  nieodpłatną  działalnością  pożytku 
publicznego.
Dodatkowe informacje o przeznaczeniu środków oraz o tendencjach zmian w przychodach i kosztach zawiera 
Sprawozdanie z działalności.
Wykazane w  Rachunku  wyników koszty  finansowe (poz.  H)  stanowią  ujemne różnice  kursowe.  Ich  skala 
wynika z określonego ustawą sposobu księgowania w złotówkach operacji dokonywanych w walutach obcych 
(zamianę złotówek na euro księguje się wg kursu „sprzedaż” banku, w którym fundacja ma rachunek – ale te 
same środki w euro przekazywane później zgromadzeniom zakonnym księguje się wg kursu średniego NBP).
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