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Informacja dodatkowa do Bilansu i Rachunku wyników za rok 2009

I  Objaśnienia 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  Uzupełniające dane o aktywach i pasywach
Aktywa:

Aktywa trwałe:
– wartości niematerialne i prawne:

Wyszczególnienie Programy 
komputerowe

I  Wartość początkowa  
Stan na początek roku 1 548,59 zł
Zwiększenia 0,00 zł
Zmniejszenia 199,59 zł
Stan na koniec roku 1 349,00 zł
II  Umorzenie  
Stan na początek roku 1 548,59 zł
Zwiększenia 0,00 zł
Zmniejszenia 199,59 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 3 499,00 zł
Zwiększenia 315,00 zł
Zmniejszenia 0,00 zł
Stan na koniec roku 3 814,00 zł
II  Umorzenie  
Stan na początek roku 3 499,00 zł
Zwiększenia 315,00 zł
Zmniejszenia 0,00 zł
Stan na koniec roku 3 814,00 zł
III  Wartość księgowa 0,00 zł

Aktywa obrotowe:
– inwestycje krótkoterminowe:

– środki pieniężne w banku (PLN): 4 150,19 zł,
– środki pieniężne w banku (EURO): 164 166,79 zł.

Pasywa:
Fundusz statutowy: 25 822,95 zł,
Wynik za rok obrotowy: 142 494,03 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): 729 204,14 zł,
2. Darowizny pieniężne – w ramach programu stałej pomocy (EURO): 21 917,58 zł,
3. Darowizny pieniężne – na inne cele statutowe: 132 775,04 zł,
4. Darowizny pieniężne – na obsługę administracyjną: 32 610,00 zł,
5. 1% podatku dla OPP za 2008 rok – w ramach programu stałej pomocy: 12 138,70 zł,
6. 1% podatku dla OPP za 2008 rok – na inne cele statutowe: 73 542,48 zł,
7. Przychody finansowe – z tytułu odsetek bankowych: 5 569,94 zł.
Wykazana w Rachunku wyników suma przychodów statutowych (poz. A II), oprócz wyżej wymienionych pozycji 
1–6, obejmuje również dodatni wynik finansowy za poprzedni rok – w wysokości: 122 280,63 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  pieniężne 
w łącznej kwocie 954 194,19 zł – z przeznaczeniem:

a) na pomoc konkretnym dzieciom i młodym osobom w ramach programu stałej pomocy: 513 325,90 zł,
b) na leczenie i dożywianie dzieci (akcja „Bilet do stacji Życie” i „Dożywianie”, operacje, leki): 91 348,06 zł,
c) na jednorazową pomoc konkretnym osobom/rodzinom (budowa domów): 5 628,28 zł,
d) na inwestycje: 331 598,55 zł,

– budowę i wyposażenie szkoły podstawowej w Nyarushishi/Nkomero (kontynuacja): 320 232,25 zł,
– wyposażenie 2 klas w szkole dla dzieci niewidomych w Kibeho: 8 270,81 zł,
– wyposażenie 2 pokoi w internacie przy szkole dla niepełnosprawnych w Cyangugu: 3 095,49 zł,

e) na obsługę administracyjną programu pomocy na miejscu: 11 977,40 zł.
f) na obsługę administracyjną programu pomocy w Polsce (pokrycie opłat bankowych): 316,00 zł.

2. Strukturę kosztów administracyjnych przedstawiono w poz. D 1–6 Rachunku wyników.
Koszty administracyjne to 2,92% 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  Pozostałe informacje
Całokształt  działalności  fundacji  stanowiła  działalność  statutowa  będąca  nieodpłatną  działalnością  pożytku 
publicznego.
Dodatkowe informacje o przeznaczeniu środków, aktywach trwałych oraz o tendencjach zmian w przychodach 
i kosztach zawiera Sprawozdanie merytoryczne z działalności.
Wykazane  w  Rachunku  wyników koszty  finansowe  (poz.  H)  stanowią  ujemne  różnice  kursowe  z  wyceny 
środków w walucie obcej (EURO).
Wykazane w Bilansie na koniec roku środki – to środki przeznaczone, a jeszcze niewydatkowane na realizację 
celów statutowych.

                  Członek Zarządu                          Członek Zarządu                              Prezes Zarządu

          Bogusława Anna Żarnecka             Jan Antoni Kaliszewski             Magdalena Bronisława Słodzinka
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