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Rokiem obrotowym jednostki jest rok kalendarzowy, a okresem sprawozdawczym są
poszczególne miesiące wchodzące w jego skład.
Sprawozdanie finansowe za rok 2011 zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania
działalności statutowej przez Fundację.
W fundacji stosuje się następujące metody wyceny poszczególnych składników aktywów
i pasywów:
-

środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne – wg ceny nabycia, pomniejszonej
o odpisy umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości,

-

inwestycje długoterminowe według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu
trwałej utraty wartości,

-

inwestycje krótkoterminowe według ceny nabycia,

-

rzeczowe składniki aktywów obrotowych – według ceny nabycia,

-

należności – w kwocie wymaganej zapłaty,

-

zobowiązania w kwocie wymagającej zapłaty,

-

kapitały własne oraz pozostałe aktywa i pasywa w wartości nominalnej.
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Wynik finansowy ustala się według zasad określonych w załączniku 2 do rozporządzenia
MF z 15 listopada 2001 r.

Dodatkowe informacje i objaśnienia
STRUKTURA KOSZTÓW
Koszty realizacji zadań statutowych: 400098,32 PLN
Klasyfikacja kosztów na realizację celów statutowych Fundacji ze względu na przeznaczenie
przedstawia się następująco:
•

stypendia 114750,00 PLN

• pomoc szkołom, instytucjom edukacyjnym, kultury oraz innym organizacjom 82532,71
PLN
• pomoc klubom sportowym 12069,65 PLN
• pomoc chorym i niepełnosprawnym 166601,75 PLN
• pomoc dzieciom w rozwoju 24144,21 PLN
Klasyfikacja kosztów na rzecz chorych i niepełnosprawnych ze względu na źródło finansowania:
•
•
•

sfinansowane z 1% w kwocie 77381,29 PLN
sfinansowane z nawiązek 12141,96 PLN
sfinansowane z pozostałych środków 77078,50 PLN

Koszty administracyjne: 77971,70 PLN
•

Wynagrodzenia 46449,72 PLN

•

Zużycie materiałów 3319,82 PLN

•

Usługi i opłaty bankowe 252 PLN

•

Podatki i opłaty sądowe 60 PLN

•

Usługi obce 6671,05 PLN

•

Koszty reklamy 11718,18 PLN

•

Pozostałe koszty 9500,93 PLN
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STRUKTURA PRZYCHODÓW
Fundacja w roku 2011 zrealizowała przychody w wysokości 700710,40 PLN w tym:
•

przychody z poprzedniego okresu –199009,52 PLN

•

przychody z działalności statutowej – 247899,00 PLN

•

przychody z 1% -224685,82 PLN

•

przychody z darowizn celowych –17462,25 PLN

•

przychody z nawiązek sądowych i świadczeń pieniężnych –9011,95 PLN

•

przychody finansowe –2641,86 PLN

ŹRÓDŁA PRZYCHODÓW
•

darowizny Fundatora FFiL Śnieżka S.A. – 245000 PLN

•

darowizny od osób fizycznych – 20361,25 PLN

•

1% pdof –224685,82 PLN

•

nawiązki sądowe i świadczenia pieniężne –9011,95 PLN

•

odsetki od lokat bankowych oraz premie pieniężne – 2641,86 PLN

•

przychody z poprzedniego okresu –199009,52 PLN

ŚRODKI PIENIĘŻNE
Rachunki PBS 152050,26 PLN
Rachunki Alior Bank 73579,37 PLN

WYNIK FINANSOWY roku 2011 wynosi: 222625,90 PLN

Wykazany zysk za 2011r w kwocie 222625,90 PLN postanowiono przeznaczyć na
realizację zadań statutowych fundacji, zwiększy on przychody roku 2012.

Zatrudnienie w fundacji na dzień 31.12.2011 r.– 1 osoba na podstawie umowy
oddelegowania pracownika zatrudnionego w FFiL Śnieżka S.A. Zgodnie z umową
fundacja obciążana jest miesięcznie kwotą wynagrodzenia brutto powiększoną o należny
podatek VAT.
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W 2011 roku w Fundacji:
 Nie wypłacano wynagrodzeń członkom organów Fundacji.
 Nie udzielano żadnych pożyczek pieniężnych, gwarancji i poręczeń.
 Nie występowały przychody uzyskane z odpłatnych świadczeń.
 Nie prowadzono działalności zleconej przez podmioty państwowe i samorządowe.
 Fundacja lokuje środki w Podkarpackim Banku Spółdzielczym oraz w Alior
Banku.
 Fundacja nie nabywała nieruchomości i środków trwałych.
 Fundacja spełniała wszystkie warunki zwolnienia z comiesięcznego wpłacania na
rachunek Urzędu Skarbowego podatku dochodowego, ponieważ wszystkie swoje
dochody przeznacza na działalność statutową określoną w art. 17, ust.1, pkt 4
ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Fundacja nie osiąga
przychodów z działalności wymienionej w art. 17 ust.1a oraz nie dokonuje
wydatków na cele inne niż określone w art. 17 ust. 1b, a także nie dokonuje
lokowań dochodów w inny sposób niż opisany w art 17 1e updop. Na tę
okoliczność Fundacja złożyła oświadczenie do Naczelnika Urzędu Skarbowego
w Dębicy.
 W roku 2011 na zlecenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej przeprowadzona
została w fundacji kontrola doraźna. Czynnościami kontrolnymi objęto zgodność
działania organizacji pożytku publicznego z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Kompleksowa kontrola
za rok 2010 wykazała, że środki pozyskane z 1% zostały wydatkowane
prawidłowo i nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości.
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