
Fundacja im. Adama Worwy
Al Tysiąclecia 44
34-400 Nowy Targ
NIP: 735-280-59-18

Informacja dodatkowa
do bilansu i rachunku wynikow dla

Fundacji im. Adama Worwy
za okres sprawozdawczy od 01 01 .20l 7 do 3l .12.2017

WPROWADZENIE

Fundacja im. Adama Worwy została zarejestrowana 06.0l .2010 rokuprzez Sad Rejo-

nowy dla Krakowa - Srodmieścia w Krakowie , XII Wydział Gospodarczy Krajowego Reje-

stru Sądowego i wpisana do rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznyęh i Zawo-

dowych, Fundacji pod numerem KRS: 0000345171

Fundusz statutowy na dzieh 3I.12.2017 wynosi 100.000,00 zł.

Rachunkowośc fundacji jest prowadzona na ,,Księgach Handlowych" przy użyciu

komputera.

Celem działania fundacji jest pomoc ludziom chorym, oraz ich bliskim, ktorzy zma-

gają się z przewlekłą, ciężką lub nieulec za\ną chorobą, łagodzenie ich cierpień fizycznych.

psychicznych i duchowych orazedukacja społeczeństwa w zakresie opieki paliatywno-

hospicyjnej.

Fundacja prowadzi także działalnośc gospodarczą - sklep medyczny. Zyski ze sprzedaży

są w całości przeznaczone na działalnośc statutową Fundacji.

Osobami reprezentującymi fundację na dzień 3t.12.2017 są;

- Chodorowicz Alicja - Prezes Zarządu Fundacji

- Nowak Elżbteta- Członek Zarządu Fundacji

-Mroz Molitorys Aneta - Członek Zarządu Fundacji

- AnnaZgierska - Członek Zarządu Fundacji



Sprawozdanie finansowe obejmuje rok obrotowy od 01 stycznia 2017 do 31 grudnia

2017 roku. Sprawozdanie zostało sporządzone pr7ry założeniu kontynuowania dzińalności

statutowej i gospodarczel przez fundację w ciągu co najmniej l2 kolejnych miesięcy od dnia

bilansowego. Nie istnieją żadne okoliczności wskazujące na zagrozenie kontynuowania przez

j ednostkę działalności.

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostńo na podstawie zapisów w księgach ra-

chunkowych prowadzonych w roku obrotowym na podstawie przyjętych zasad rachunkowo-

ści, wynikających z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

Wskazane w bilansie na koniec roku obrotowego aktywa i pasywa wyceniono następującymi

metodam i wyceny wynikaj ący mi z pr zyj ętych zasad rachunkowości :

- wartości niematerialne i prawne. nie wystąpiły

- środki trwałe: według cen nabycia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne

- środki trwałe w budowie. nie wystąpiły

- inwestycje dfugoterminowe. nie wystąpiły

- zapasy materiałów: w cenach zakupu

- zapasy towarów: w cenach zakupu

- zapasy produktów. nie wystąpiły

- nalezności: według wartości wymaganych na dzieńbilansowy

- inwestycje krótkoterminowe: środki pienięzne w kasie i banku w wielkości wymaganej na

dzień bilansowy

- fundusze własne: w wysokości określonej w statucie

- zobowiązania krotkoterminowe: wedfug wartości wymaganych na dzień bilansowy

- zobowlązania dfugoterminowe. nie wystąpiły

Na wynik finansowy netto składają się.

- wynik z działalności operacyjnej, w tym z tytułu pozostałych przychodów i kosztow opera-
cyjnych

- wynik operacji finansowych

- wynik operacji nadzwyczajnych



- obowiązkowe obciązenia wyniku finansowego z tytufu podatku dochodowego, którego po-
datnikiem j est jednostka

W skład sprawozdania finansowego wchodzą

- bilans

- rachunek zysków i strat

- informacja dodatkowa
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INFORMACJE DODATKOWE I OBJASNIENIA

-CZĘŚC L

Fundacja nie posiada na własnośc żadnych nieruchomości.

W roku obrotowym 2017 Fundacja nabyła wyposazenie wypożyczalni w postaci

sprzętu ołącznej wartości 20 lż7,50 ń.

Na stan środkow pienięznych składają się następuj ące pozycle,.

- 284,88 zł - Bank PEKAO SA Rachunkibieżący

- 4ż 826,97 zł. - Bank PEKAO SA Pola Nadziei

- 501 558,0a ń * Bank PEKAO SA - lokata

- 44 251,ż6 zł - Bank Zachodni WBK

- 34 146.00 ń * rownowartośc 10 l80,23 USD Bank Zachodni WBK

- 7 452,97 zł - stan gotówki w kasie

W roku sprawozdawczym2017 Fundacja uzyskała środki z następujący źródeł,.

1. Przychody statutowe kwota l 362 l72,59zł w tym:

- 247 904,67 zł ztyĄułu darowizn

- l75 625,86 ze zbiorek publicznych

- l78 154,84 1 % podatku

- 50 695,00 zł Licy,tacje

- 14 04I,6I dochod ze sprzedaży biletow

- 701750.55 ńnadwyżkaprzychodow nad kosźami2016 r.

2. Przychody z działalności gospodarczej kwota 332 652,98 zł

Przychod ten był uzyskany z prowadzenia sklepu medycznego w Nowym Targu A1. Tysiącle-

cia 44. Dochód został przęznaczony na pokrycie kosztów handlowych związanych z prowa-

dzeniem sklepu w tym wynagrodzenia sprzedawcy.



3. Przychody finansowe kwota 6 069,69 zł.

Przychody te pochodząznaliczenia odsetek od środków na rachunkach bankowych.

4. Pozostałe przychody operacyjne kwota 53 208,68 zł w tym.

- 53 202,05 zł dofinasowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osob Niepełnospraw-

nych, gdzie kwota 21 890,77 ń pokryła koszty zatrudnienia pracownika w sklepie medycz-

nym natomiast kwota 31 31 1,28 zł to koszt zatrudnienia pracownika Fundacji.

Z pozyskanych środkow w roku 2017 Fundacja pokryła następujące koszty:

1. Koszty działalności statutowej w kwocie 4I8 483,70 z| a w tym.

- 200 567,85 wypłaty dla podopiecznych fundacji

- 20 I27,50 zakup wyposazenia do wypożyczalni (sprzęt rehabilitacyjny)

- 42 684,75 rehabilitacja chorych podopiecznych

- 4 192.00 koszty akcji Pola Nadziei

- l 1 614,3l kosźy wypożyczalni (głownie przeglądy i naprawa sprzętu)

2. Koszty działalności handlowej w łącznej kwocie 31ż 694,60 zł z czego.

- 256 866,22 ń to kosź zakupu towarów handlowych

- 55 828,40 ń to pozostałe koszty związane z prowadzeniem sklepu medycznego.

W tej kwocie zawiera się całe wynagrodzenie pracownika zatrudnionego do prowa-

dzenta sklepu medycznego, na ktorego otrzymaliśmy w roku 2017 dofinansowanie z

PFRON w kwocie 21 890,77 zł

3. Koszty administracyjne kwota 22 9l5,2l zl nal<torą składają się czynsz za lokal, usłu-

gi księgowe, koszty bankowe, ubezpieczenia, usfugi obce.

4. Koszty finansowe kwota 13,63 zł

5. Pozostałe koszty operacyjne 443,6l zł

Na koniec żO77 roku Fundacja posiada zobowiązania do .apłacenia w wysokości

25 żlg,67 zł na ktore składają się:

- zobowtńnia z kontrahentami - ż1 I31,67 ń



- zobowiązania wobec ZUS i Urzędu Skarbowego - 1 420,84 ń

Są to faktury wystawione na koniec roku ktorych termin płatnoŚci przypada na rok następny.

Fundacj a ni e po siada przeterm i nowa ny ch zob ow tązań.

W roku 2017 wystąplły rozliczenia międzyokresowe kosźow w kwocie 786,30 zł jest

koszt zakupu polisy ubezpieczeniowej dotyczącej części roku 2018.

okres sprawozdawczy zakohczył się zgodnie ze statutem dnia 31.12.2017 roku.

Wynik finansowy Fundacji jest dodatni i wynosi 1 002 553,19 zł. W tym zYsk z dzia-

łalności handlowej 19 958,38 zł

powstały dochod to nadwyzka przychodów uzyskanych w roku sprawozdawczym nad wYdat-

kami na działalnośc statutową orazwydatkami działalności administracyjnej Fundacji.

Zysk netto Fundacji za 2017 rok wynikający z ,,rachunku wynikow" wynosi

1 002 553,19 zł, natomiast zysk wynikający z zeznania CIT-8 wynosi 303 887,88 zł - rożnica

698 665,31 zł na którą składa się:

- zysk za |ata poprzednie, ktory nie stanowi przychodu w prawie podatkowym" kosztY

nie stanowiące kosztu podatkowego ( odsetki budzetowe oraz korekta sald rozrachunkowYch)

oraz dotaĄa zUrzędu Miasta.

-CZĘSC u-

Dane o zatrudnieniu:

Fundacja w roku ż017 zatrudniła 3 pracownikow w tym:

- 2 osoby pracujące na 1/1 etat

- 1 osoba pracująca na 1/8 etatu

Prowadzeni e księgowości powi e r zono fi rmie zew nętr znĄ.
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