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CZĘŚĆ PIERWSZA

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO.

l. Informacje identyfikujące jednostkę.

Fundacja "WROCLA WSKIE HOSPICJUM DLA DZIECI", ul. Karmelkowa 66,

52-319 Wrocław, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego Wrocław Fabryczna pod

numerem 0000287982 w dniu 10 września 2007 r. Fundacja nie jest podatnikiem

podatku od towarów i usług VAT; numer identyfikacji podatkowej: 894-29-23-364.

Podstawowym celem działalności Fundacji jest wspieranie i świadczenie opieki

paliatywnej nad dziećmi, młodzieżą i młodymi dorosłymi ze schorzeniami

ograniczającymi życie i ich rodzinami, rozwijanie i wprowadzanie modelu domowej

opieki paliatywnej nad dziećmi, młodzieżą i młodymi dorosłymi w Polsce i za granicą.

2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym.

Roczne sprawozdanie finansowe Fundacji "WROCLA WSKIE HOSPICJUM DLA

DZIECI" obejmuje okres od 01.01.2008 do 31.12.2008 r.

3. Informacja o kontynuacji działalności Fundacji.

Roczne sprawozdanie Fundacji "WROCLA WSKIE HOSPICJUM DLA DZIECI"

sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności przez jednostkę przez co

najmniej 12 kolejnych miesięcy i dłużej. Nie są nam znane okoliczności, które

wskazywałyby na istnienie poważnych zagrożeń dla kontynuowania przez Fundację

działalności.
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4. Omówienie przyjętych zasad polityki rachunkowości, w tym metod wyceny

aktywów i pasywów , pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia

sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce

prawo wyboru.

4.1. Aktywa i pasywa wyceniono według zasad określonych ustawą o rachunkowości,

z tym że:

• Do amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

o wartości początkowej powyżej 3.500,00 PLN i planowanym okresie

używania dłuższym niż l rok, jednostka stosuje stawki przewidziane w

Wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych, stanowiącym załącznik do ustawy

o podatku dochodowym od osób prawnych; Środki trwałe amortyzuje się

metodą liniową począwszy od następnego miesiąca po miesiącu, w którym

oddano składniki majątkowe do eksploatacji; Składniki majątkowe o wartości

nabycia do 3.500,00 PLN i okresie używania dłuższym niż l rok kwalifikuje

się do składników majątkowych małocennych i amortyzuje się jednorazowo

w miesiącu oddania do używania.

4.2. Fundacja sporządza bilans zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra

Finansów z 15.11.2001 (DZ. U. 137poz. 1539 z późnozm.).

4.3. Fundacja sporządza rachunek wyników zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia

Ministra Finansów z 15.11.2001 (DZ. U. 137poz. 1539 z późnozm.).
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CZĘŚĆ DRUGA

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

Ustęp l. - wyjaśnienia do bilansu

1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości

niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierający stan

tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu:

aktualizacji wartości, nabycia, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a

dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian

dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia.

L.P. WYSZCZEGÓLNIENIE STANNA ~TANNA
ZMIANY

2008-01-01 ZWIĘKSZENIA ZMNIEJSZENIA 2008-12-31
l GRUNTY WŁASNE 0,00 0,00 0,00 0,00
2 BUDYNKI, LOKALE

*wartość początkowa 0,00 0,00 0,00 0,00
*dotychczasowe umorzenie 0,00 0,00 0,00 0,00
*wartość netto 0,00 0,00 0,00 0,00

3 URZĄDZENIA TECHNICZNE I
MASZYNY
*wartość początkowa 0,00 0,00 0,00 0,00
*dotychczasowe umorzenie 0,00 0,00 0,00 0,00
*wartość netto 0,00 0,00 0,00 0,00

4 SRODKI TRANSPORTU

*wartość początkowa 0,00 47.900,00 0,00 47.900,00
*dotychczasowe umorzenie 0,00 1.596,66 0,00 1.596,66
*wartość netto 0,00 45.403,34 0,00 45.403,34

5 NNE SRODKI TRWAŁE

*wartość początkowa 0,00 0,00 0,00 0,00
*dotychczasowe umorzenie 0,00 0,00 0,00 0,00
*wartość netto 0,00 0,00 0,00 0,00

6 pGOŁEM SRODKI TRWAł~E

*wartość początkowa 0,00 47.900,00 0,00 47.900,00
*dotychczasowe umorzenie I 0,00 1.596,66 0,00 1.596,6~
*wartość netto 0.00 45.403,34 0,00 45.403,34

7 ~ ARTOSCI NIEMATERIAJl.NE I
rRAWNE
*wartość początkowa 0,00 0,00 0,00 0,00
*dotychczasowe umorzenie 0,00 0,00 0,00 0,00
*wartość netto 0,00 0,00 0,00 0,00
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2. Wartość gruntów użytkowanych wieczyście.

Fundacja "WROCLA WSKIE HOSPICJUM DLA DZIECI" me posiada prawa

wieczystego użytkowania gruntów, które zgodnie z zapisami znowelizowanej ustawy o

rachunkowości powinny być wycenione i wykazane w bilansie.

3. Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków

trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów,

w tym z tytułu leasingu.

Fundacja "WROCLA WSKIE HOSPICJUM DLA DZIECI" me posiada środków

trwałych używanych na postawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym

z tytułu leasingu.

4. Zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu

terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli.

Fundacja "WROCLA WSKIE HOSPICJUM DLA DZIECI" nie posiada zobowiązań

wobec budżetu lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa

własności budynków ibudowli.

5. Dane o strukturze własności kapitału podstawowego oraz liczbie wartości

nominalnej udziałów.

Informacja określone w punkcie 5 nie dotyczą Fundacji.

6. Stan na początek roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan

końcowy zapasowych i rezerwowych kapitałów o ile jednostka nie sporządza

zestawienia zmian w kapitale włatnym.

Fundacja nie jest zobowiązana do sporządzania zestawienia zmian w kapitale własnym

na koniec roku obrotowego.
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7. Propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy.

Proponuje się przeznaczyć wypracowany zysk na realizację celów statutowych.

8. Dane o stanie rezerw według celu ich tworzenia na początek roku

obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym.

W roku obrotowym 2008 Fundacja "WROCŁAWSKIE HOSPICJUM DLA DZIECI"

nie tworzyła rezerw.

9. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem

stanu na początek roku obrotowego, zwiększeń, wykorzystaniu, rozwiązaniu

stanu na koniec roku obrotowego.

Fundacja w roku obrotowym 2008 nie dokonywała odpisów aktualizacyjnych.

10. Podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego,

przewidywanym umową, okresie spłaty:

al do 1 roku,

Wszystkie zobowiązania Fundacji są zobowiązaniami krótkoterminowymi o okresie

spłaty do l roku

- kredyty i pożyczki

- z tytodostaw i usług

- z tyt. podatków, ceł

- z tytowynagrodzeń

BO 2008

0,00

227,9~

0,00

0,00

1.520,83

BZ 2008

0,00

25.038,69

3.931,94

4.497,08

10.920,14- mne

11.Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych.

Poniższe zestawienie przedstawia stan CI zynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych

na dzień 31.12.2008roku.

L.p. WYSZCZEGOLNIENIE Stan na początek roku Stan na koniec roku

l obrotowego obrotowego
Czynne rozliczenia - międzyokresbwe
kosztów:

J1. Ubezpieczenia l 413,97
2. Pozostałe koszty 780,00
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12. Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki (ze wskazaniem

na rodzaje zabezpieczenia).

Fundacja nie posiada zobowiązań zabezpieczonych na jej majątku.

13. Zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i

poręczenia, także wekslowe.

Na dzień 3 l. 12.2008r. zobowiązania warunkowe wobec wierzycieli krajowych

i zagranicznych z tytułu udzielonych przez Fundację gwarancji i poręczeń, indosu

weksla, kaucji, wadiów, spornych roszczeń naszych kontrahentów itp. nie wystąpiły.
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Ustęp 2. - wyjaśnienia do rachunku wyników.

l. Struktura rzeczowa (rodzaje działalności) i terytorialna (kraj, eksport)

przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów.

Wszystkie przychody Fundacja osiągnęła na terenie kraju. Przychody z działalności

statutowej wynoszą 1.253.536,21 zł.

2. Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe.

W roku obrotowym 2008 nie wystąpiły okoliczności, które spowodowałyby

konieczność dokonania odpisów aktualizujących wartość środków trwałych.

3. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów.

W roku obrotowym 2008 nie wystąpiły okoliczności, które spowodowałyby

konieczność dokonania odpisów aktualizujących wartość zapasów.

4. Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku

obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym.

W roku obrotowym 2008 nie miały miejsca przypadki ograniczenia lub zaniechania

działalności; nie przewiduje się też tego w następnym roku obrotowym.

I
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5. Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem

dochodowym od wyniku finansowego (zysku, straty) brutto.

Rozliczenie różnic między wynikiem brutto a dochodem podatkowym za rok obrotowy

01.01.2008 - 31.12.2008 przedstawia się następująco:

L.p. Nazwa Dane za rok bieżący
l Wynik finansowy brutto 624.857.37
2 Przychody wyłączone z opodatkowania (-) 0,00

*odsetki budżetowe zwrÓcone przez ubezpieczyciela 0,00
*sankcje VAT zwrócone przez ubezpieczyciela 0,00
*rozwiązanie rezerw 0,00
*pozostałe 0,00
*odszkodowanie dot. koszty nie stanowiącego kosztu
uzyskania przychodu 0,00

3 Przychody i zyski nadzwyczajne księgowo, lecz nie 0,00
wliczane do podstawy opodatkowania (-)

4 Przychody i zyski księgowe przejściowo nie stanowiące
przychodu podatkowego (-) 0,00

5 Przychody podatkowe nie ujęte w księgach (+) 0,00
6 Przychody podatkowe nie ujęte w wyniku roku

obrotowego (+) 0,00
7 Koszty dotyczące przychodów wyłączonych z

opodatkowania (+) 0,00
*odsetki budżetowe 0,00
*sankcje VAT 0,00

8 Koszty i straty nadzwyczajne księgowe, trwale
niestanowiące kosztu uzyskania przychodu (+) 0,00
*odsetki budżetowe 0,00
*odsetki zarachowane 0,00
*pozostałe koszty finansowe

\

0,00
*przekazane darowizny 0,00
*amortyzacj a 0,00
*reklama limitowana 0,00
*wpłaty na PFRON 0,00
*pozostałe koszty 0,00

9 Koszty i straty nadzwyczajne księgowe, przejściowo
niestanowiące kosztu uzyskania przychodu (+) 6904,36
*składki ZUS do zapłacenia w 2009 r 5819,68
*wynagrodzenia do zapłacenia w 2009 r l 084,68

10 Koszty podatkowo stanowiące koszt uzyskania lecz nie
ujęte w wyniku roku obrotowego (-) 0,00

11 Inne I 0.00
12 Dochód podatkowy I 631 761,73,

13 Darowizny uznane podatkowo (-) 0,00
14 Część straty podatko~~ lat ubiegłych (-) 0,00
15 Inne I 0,00
16 Podstawa opodatkowania I 631 761,73
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6. Informacje o kosztach wytworzenia produktów na własne potrzeby oraz

o kosztach rodzajowych.

Fundacja me wytwarza produktów na własne potrzeby, a poziom kosztów

rodzajowych przedstawia rachunek wyników stanowiący część sprawozdania

finansowego.

7. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych na własne

potrzeby.

Fundacja nie poniosła kosztów wytworzenia środków trwałych w budowie i środków

trwałych na własne potrzeby.

8. Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na

niefinansowe aktywa trwałe; odrębnie należy wykazać poniesione planowane

nakłady na ochronę środowiska.

Fundacja nie poniosła nakładów na niefinansowe aktywa trwałe.

9. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych, z podziałem na losowe

pozostałe oraz podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych.

W roku obrotowym 2008 nie wystąpiły zyski i straty nadzwyczajne.

\

Ustęp 2a - objaśnienia do instrmentów finansowych.

Fundacja nie posiada aktywów i zobowiązań zaliczanych do instrumentów

finansowych.

Ustęp 3 - wyjaśnienia do rachunku przepływów pieniężnych
\

Informacja określone w ustępie 3 nie dotyczą Fundacji.
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Ustęp 4. - objaśnienia niektórych zagadnień osobowych.

1. Informacje o przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu, z podziałem na

grupy zawodowe.

Przeciętne zatrudnienie w roku obrotowym 01.01.2008. - 31.12.2008 z podziałem na grupy

zawodowe przedstawia się następująco:

* przeciętne zatrudnienie w roku obrotowym wynosiło 9 osób

- rehabilitantki - 4 osoby

pielęgniarki - 5 osób

2. Informacje o wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłaconych

lub należnych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i

nadzorujących (dla każdej grupy osobno).

W roku 01.01.2008 - 31.03.2008 warto\ść wynagrodzeń wypłaconych z ty t. pełnienia

funkcji w zarządzie Fundacji wyniosła 6.449,04 zł.

3. Informacja o pożyczkach i świadczeniach o podobnym charakterze udzielonym

osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących (dla

każdej grupy osobno), ze wskazaniem warunków oprocentowania i terminów

spłaty.

Fundacja nie udzieliła pożyczek Członkom Zarządu.
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Ustęp 5 - objaśnienie niektórych szczególnych zdarzeń.

1. Informacja o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych

w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego.

Nie wystąpiły znaczące zdarzenia dotyczące lat ubiegłych ujęte w sprawozdaniu

finansowym roku obrotowego.

2. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym,

a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym.

Po dniu bilansowym nie nastąpiły znaczące zdarzenia, nie uwzględnione w bilansie i

rachunku zysków i strat.

3. Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad polityki

rachunkowości, w tym metod wyceny oraz zmian sposobu sporządzania

sprawozdania finansowego, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sytuację

majątkową, finansową wynik finansowy jednostki, ich przyczyny

i spowodowaną zmianami kwotę wyniku finansowego oraz zmian w kapitale

własnym.

W roku obrotowym 2008 nie dokonano zmian metody ustalenia wyniku finansowego.

I
Ustęp 6 - objaśnienia do grup ~apitałowych.

Informacja określone w ustępie 6 nil dotyczą Fundacji.

Ustęp 7 - informacje () połączeniu spółek.

Informacje określone w ustępie 7 nie dotyczą Fundacji.
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Ustęp 8 i 9 - wyjaśnienie poważnych zagrożeń dla kontynuacji

działalności.

Nie stwierdza się występowania poważnych zagrożeń oraz niepewności co do

możliwości kontynuowania działalności przez Fundację.

Ustęp 10 - inne informacje.

Nie stwierdza się innych informacji niż te wymienione powyżej, które mogłyby w

istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik

finansowy Fundacji.

Wrocław,
. IJIat1!l1U1t~t1~~łesn'~I·

dnia /U prezes Żarzarń,
Fundacji Wrocławski" I"'''' .


