
DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

I

Fundacja „SERDECZNIK” została zarejestrowana w KRS nr 0000340392 w dniu 02.10.2009r.
Nie nastąpiły zmiany metod księgowości i wyceny w roku obrotowym. 
Nie nastąpiły zmiany sposobu sporządzania sprawozdania finansowego.
Podsumowanie stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów oraz pomiaru wyniku finansowego.
Zasady przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego  na dzień 31.12.2015 r. są zgodne z Ustawą o 
rachunkowości z 29.09.1994r. 
Zapisy księgowe są prowadzone według zasady kosztów historycznych.

Środki trwałe w kwocie 13 000,00 dotyczą zakupu koncentratora.
Środki pieniężne  w kwocie  31 577,16 zł obejmują jednostki pieniężne na: 
Rachunek bankowy 28 267,87 zł
Kasa  3 309,29 zł
Środki pieniężne są wyceniane w wartości nominalnej.

Fundusze własne stanowią fundusze tworzone przez fundację zgodnie z obowiązującym prawem, tj. 
właściwymi ustawami. Do funduszy  własnych zaliczane są także wyniki z lat ubiegłych. Fundusze wykazane są 
w wartościach nominalnych.
Wartość  Funduszy wynosi: 36 255,38 zł  
Jest to wynik roku bieżącego: 19 173,88 zł
                                            50 000,00 zł   fundusz założycielski
                                           -32 918,50 zł   wyniki   2009 - 2014

Przychody statutowe - 
Przychody składają się z wpłat osób prywatnych i organizacji: 503 802,17 zł
Przychody z działalności gospodarczej:                                   25 165,00 zł                                   

Koszty realizacji działań statutowych: 448 032,39 zł
Koszty działalności gospodarczej:        38 286,10 zł   

Koszty administracyjne:     23 478,17  zł składają się z następujących pozycji: 
- koszty materiałów:            1 933,38  zł
- usługi obce:                   9 004,77  zł
- wynagrodzenia:               12 000,00  zł
- pozostałe koszty:                 540,02  zł

Przychody finansowe:       3,37 zł    

Koszty finansowe:           55,49 zł

Wynik finansowy   na działalności  statutowej w kwocie:       32 294,98 zł  (zysk) 
Wynik finansowy  na działalności gospodarczej   w kwocie:   13 121,10 zł  (strata)

Na dzień 31.12.2015 r. Fundacja Serdecznik  zatrudniała  czterech pracowników na umowę o pracę 
oraz zatrudniała pracowników na  umowę zlecenie i umowę o dzieło celem realizacji zadań statutowych.
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Druk: MPiPS



Sporządzono dnia:2016-06-30
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Druk: MPiPS


