INFORMACJA DODATKOWA

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
1.

Fundacja realizuje następujące cele:

-działania na rzecz przywrócenia do aktywności osób nieuleczalnie i przewlekle chorych,
wyłączonych z życia społecznego z powodu choroby;
- organizowanie opieki nad osobami nieuleczalnie i przewlekle chorymi, a w szczególności na
choroby nowotworowe, choroby neurologiczne, choroby przewlekłe układu oddechowego;
- działanie edukacyjne w zakresie profilaktyki i poprawy jakości życia osób nieuleczalnie i
przewlekle chorych, a w szczególności na choroby nowotworowe, choroby neurologiczne,
choroby przewlekłe układu oddechowego;
- działania informacyjne na temat chorób i problemów związanych z leczeniem chorób
przewlekłych i nieuleczalnych;
- działania na rzecz promowania zdrowego stylu życia oraz zapobiegania chorobom
nieuleczalnym i przewlekłym.
2.

Wpis do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych,

Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej przez Sąd
Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000439338.
3.

Fundacja została utworzona na czas nieokreślony.

4.

Sprawozdanie

finansowe

obejmuje

okres

od

01

stycznia

2019

roku

do 31 grudnia 2019 roku.
5.

W okresie obrotowym członkami Zarządu były:
- Dembińska Izabella Prezes Zarządu od dnia 6 kwietnia 2016 roku
- Kosakowska Ewa V-ce Prezes Zarządu od dnia 6 kwietnia 2016 roku

6.

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania
działalności przez Fundację w dającej się przewidzieć przyszłości, obejmującej okres nie
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krótszy niż jeden rok od dnia bilansowego, w nie zmniejszonym istotnie zakresie. Nie
istnieją również okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności.
7.

Fundacja nie spełnia warunków określonych w art. 64 ust. 1 punkt 4 u.o.r. w związku
z czym nie sporządza sprawozdania z przepływów środków pieniężnych oraz
zestawienia zmian w kapitale własnym.

8.

Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z wymogami Ustawy z dnia
29 września 1994 roku o rachunkowości z późniejszymi zamianami obowiązującymi
jednostki kontynuujące działalność. Nie występują na dzień dzisiejszy ani dające się
przewidzieć w przyszłości okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez
fundację działalności.

9.

Fundacja sporządza rachunek zysków i strat w wariancie kalkulacyjnym.

10.

W sprawozdaniu finansowym Fundacja wykazuje zdarzenia zgodnie z ich treścią
ekonomiczną. Wynik finansowy Fundacji za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie
osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami
koszty zgodnie z zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz
ostrożnej wyceny.

11.

W okresie sprawozdawczym - 2019 fundacja nie zmieniała zasad rachunkowości.

12.

Jednostka w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, przyjęła i
stosuje następujące zasady wyceny aktywów i pasywów oraz metody pomiaru wyniku
finansowego:

a.

Należności długoterminowe, należności krótkoterminowe i roszczenia
Należności długoterminowe, należności krótkoterminowe i roszczenia wycenia się w
kwotach wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny.

b.

Środki pieniężne
Obejmują potwierdzony drogą inwentaryzacji na dzień bilansowy stan krajowych i
zagranicznych środków płatniczych posiadanych przez jednostkę na dany dzień w
postaci gotówki (banknotów i monet) oraz środków zgromadzonych na rachunkach
bankowych – z wyjątkiem zgromadzonych na rachunkach lokat terminowych, które są
zaliczane do innych środków pieniężnych.
Środki pieniężne wycenia się w wartości nominalnej.

c.

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
W pozycji krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe wykazuje się – w celu
zapewnienia kompletności przychodów oraz współmierności związanych z nimi kosztów
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– stan na dzień bilansowy już poniesionych wydatków, ale stanowiących koszty dopiero
przyszłego roku obrotowego.
d.

Kapitał (fundusz) własny
Kapitały (fundusze) własne wykazuje się według stanu na dzień bilansowy, w wartości
nominalnej, z podziałem na jego składniki.

e.

Zobowiązania krótko i długo terminowe
Zobowiązania krótkoterminowe obejmują stan zadłużenia jednostki z wszelkich tytułów
cywilnoprawnych i publicznoprawnych na dzień bilansowy – płatnych w złotych lub w
walutach obcych – wymaganych w myśl aktualnych umów zapłaty najpóźniej do
ostatniego dnia roku następującego po dniu bilansowym.
Sporządzono:
Mińsk Mazowiecki dnia 23.03.2020 roku

…………………………………………………..

(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

…………………………………………………

(nazwisko i imię, podpis
kierownika jednostki)
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