
Fundacja na Ratunek Dzieciom z Chorob4Nowotworowa
50-030 Wroclaw, ul Swidnicka 53

INFORMACJA DODATKOWA
do sprawozdania finansowego za rok 2005

1. I. Stosowane metody wyceny:

1. Rzeczowy maj4tek trwaly amortyzowany jest metodE liniow4 zgodnie z art.l6a ustawy
z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od os6b prawnych (tj. Dz.U. nr 5412000,
poz. 654 z po2ni€lszymi zmianami).

2. Fundacja nie prowadzila gospodarkrmagazynowej. Kupowane materiaty sluZqce celom
administracyjno-biurowym obci4Taj q koszty administracyjne Fundacj i w miesi4cu ich
zakupu.

3. W roku obrotowym nie wprowadzono Zadnych zmian w zasadach ewidencji i
rozliczania koszt6w.

4. W okresie po dniu bilansowym nie wyst4pily istotne zmiany nie uwzglgdnione w
bilansie 2005 r.

5. Zmiany w stanie maj4tku trwalego.

W okresie 2005 r. stan Srodk6w trwalych ulegl nastgpujqcym zmianom:

Lp Wyszczeg6lnienie WartoSi pocz4tkowa Umorzenie

I BO - sran..01.01.2005 1,710 688.14 r 366 508,43

il Zwiekszenia 1 630 703.87

W tym: inwestycja,,DOM NADZIEI" 1 318 863,66

ilI Zmniejszenia 0,00

IV Umorzenie roczne 1 678 726.54

W tym: inwestycja,,DOM NADZIEI" 1 318 863,66

V BZ - stan na3L.12.2005 3 341392,01 3 045 234.97

6. Grunty wlasne orazw uZytkowaniu wieczystym nie wystgpujq.

7. Fundacja nie posiada Srodk6w trwalych uZytkowanych na podstawie um6w
leasingowych,

8. Na naleZnoSci wykazane w bilansie w kwocie 15 870,67 zl skladaj4 siE:

Nale2noSci od dostawc6w z tytulu nadplat rachunk6w za uslugi 4 632,50 zl

od os6b wsp6lpracuj4cych z \,bilu nierozliczonych zaliczek w kwocie 2 23I,29 zl



u.
9. Na kwotp kapital6w wlasnych wykazanych w bilansie w wysokoSci

skladajq siq:
Fundusz podstawowy

- Wynik ujemny (nadwyZka wydatk6w nad przychodami Fundacji)

10. Zobowiqzania kr6tkoterminowe wyniosly na koniec roku 2005

na kt6r4 skladaj4 siE zobowiqzania:
- z tytulu dostaw i uslug wobec dostawc6w krajowych
- wobec bud2etu i ZUS
- inne

Razem

12. czynne rozliczeniamigdzyokresowe koszt6w na koniec roku 2005

13. Zabezpieczenia na maj4tku nie dokonywano.

I34g 749,69

7 771 423,11
-361674,42

44 679,96

35118,47
9 318,01

243.34

44 679,92

nie wystgpuj4.

ru. Przychody.

15. W 2005 r. Fundacja osi4gngla przychody z nastppuj4cych tyul6w:
- z darowizn od os6b fizycznych i prawnych L644.g95,75
- z oprocentowania lokat i bon6w skarbowych 49.16g,42
- z nawiqzek i likwidacji rachunk6w bankowych I20 073,72
- z kwest, zbi6reki skarbonek 53 099,96
- z | % podatku zrozliczenrocznych2}}4 515 057.47
- inne 3 506:.43
Razem z3g5 g01.65

16. w roku obrotowym -2005 Fundacja poniosla nastgpujqce wydatki na cele
statutowe i administracyjne:

a Zadania statutowe:
- pomoc indywidualn4dla dzieci
- komputeryzaqaw szpitalu
- Towarzystwo Przyjaciol Dzieci przy Klinice
- badania profilaktyczne dzieci
- koszty utrzyrnania kliniki hematologii
- koszty utrzymania hoteli
- sympozja, szkolenia
- koszty utrzymania hospicjum
- organizacjaimprezmasowych
- inne

- Razem

r Wydatki inwestycyjne

I Wydatki administracyjne

O OGOLEM

349 864,92
24 937,57
43 200,00
13 200,00
85194,57
56 554,83
96 275,23

152 555,O5
14 471,26
56 238.66

892331,99

I6t9 279,31

235 746,99

2 747 358,19



17.

1 8 .

a

Fundacja zatrudniala2 osoby na stanowiskach Wiceprezesa i Dyrektora.

W ci4gu calego roku wydatki na wynagrodzenia tych os6b wyniosly 704 241,00

Na umowq zlecenie zatrudniano w ci4gu roku 20 os6b.

Wynagrod zenia z tego tytulu wyniosly

Fundacj a nie udzielal a 2adny ch poLy czek. .

Wolne Srodki pieniE2ne lokowane s4 stale na lokatach kr6tko i dlugoterminowych w
banku PKO BP SA IV/O Wroclaw. Ztego tytulu w ci4gu roku osi4gnigto doch6d w
wysokoSci 49 168,42 zl.

Na koniec roku na koncie lokat zgromadzone byly Srodki w wysokoSci I 057 904,31 zl.

19.

20.

Zarz4d:

F U N D A C J A
,,Na ratunek dzieci

z chorobq nowotwory

NIP 897:

26 647,60

Snodacii

rlo SorczYfisha

Czfonqk Zarzqdu Fu ndacii

Wojciech Pietras

ry
27. W Fundacji nie wystqpuj4przedsiqwzigcia wsp6lne.

Wroclaw, dn. 2.03.2006 r.
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