INFORMACJA DODATKOWA
DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Fundacji im. dr Mirona Lisikiewicza na rzecz pomocy dla
Szpitala w Lesku
Sporządzonego na dzień 31 grudnia 2017 roku
-------------------------------------------------------------------------------------------

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Nazwa jednostki : Fundacja im. dr Mirona Lisikiewicza
na rzecz pomocy dla Szpitala w Lesku
Adres siedziby :

38-600 Lesko, ul. Kazimierza Wielkiego 4

Organ rejestrowy : Sąd Rejonowy w Rzeszowie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego
Nr KRS 361321
NIP 6881294877

REGON 180596102

Od dnia 19.10.2012 – Organizacja Pożytku Publicznego
Zarząd Fundacji :
- Łapiński Mariusz - Prezes Zarządu Fundacji
- Hamerska Barbara - V-ce Prezes Zarządu Fundacji
- Bryndza Barbara – Skarbnik
- Borgosz Jolanta – Członek
- Banaszek Krzysztof – Członek
- Kilarecka Aleksandra – Członek
- Holcman Iwona – Członek
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Celem statutowym Fundacji jest :
Pomoc materialna na rzecz Szpitala Powiatowego w Lesku.
Ochrona i promocja zdrowia
Działania na rzecz osób niepełnosprawnych
Pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych
i wojen w kraju i za granicą
Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji
życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób.
Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów
i współpracy między społeczeństwami.
Siedzibą Fundacji jest miasto Lesko,
terenem jej działania
Rzeczpospolita Polska, a także obszar innych krajów.
Fundacja realizuje swoje cele przy pomocy wszelkich prawnie
dopuszczalnych środków, a w szczególności poprzez :
Finansowanie, bądź uczestnictwo w finansowaniu zakupów sprzętu
medycznego dla wszelkich placówek zdrowia znajdujących się na
terenie
działania Fundacji,
Współpracę z wszelkimi instytucjami, w tym placówkami zdrowia,
których cele odpowiadają celom Fundacji,
Współpracę z Polskim Czerwonym Krzyżem i innymi podmiotami
o podobnym charakterze,
Organizowanie i prowadzenie szkoleń, seminariów i konferencji
mających na celu upowszechnianie i popularyzację nowoczesnych metod
diagnostyki, leczenia i rehabilitacji
Wszechstronna pomoc osobom poszkodowanym w wypadkach
komunikacyjnych,
Prowadzenie działalności wydawniczej i promocyjnej.
Fundacja opiera swoją działalność na pracy społecznej członków.
1. Fundacja została powołana do życia dnia 7.06.2010 roku Aktem
Notarialnym zaś osobowość prawną uzyskała dnia 29.07.2010 roku.
2. Rokiem podatkowym jest rok kalendarzowy.
3. Sprawozdanie finansowe sporządzono przy założeniu kontynuowania
działalności statutowej w dającej się przewidzieć przyszłości.
4. Fundacja nie posiada majątku trwałego, wycenia aktywa i pasywa
w wartości nominalnej.
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5. Rachunek zysków i strat sporządzony jest według metody
porównawczej.
6. Roczne sprawozdanie finansowe sporządzone zostało zgodnie
z Ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości.
Dane uzupełniające do bilansu za rok 2017

I. Dochody za rok 2017
1/ Z tytułu działalności statutowej
2/ Z tytułu odsetek bankowych

53.124,38 zł
45,92 zł

Ogółem dochody w roku 2017 wyniosły :

53.170,30 zł

Struktura zrealizowanych przychodów wg ich źródeł
w zł i gr
Przychody za rok
poprzedni
obrotowy
kwota
% struktury
kwota
% struktury

Wyszczególnienie
Przychody razem
z tego :
Przychody działalności statutowej - typowe
Inne przychody statutowe – 1% podatku
Pozostałe przychody - darowizny
Przychody finansowe

73.045,40

100

53.170,30

100

58.560,00
10.755,00
3.653,90
76,50

80,17
14,72
5,00
0,11

39.255,00
10.427,60
3.441,78
45,92

73,83
19,61
6,47
0,09

II. Koszty za rok 2017
1/ Koszty administracyjne
w tym :
- zużycie materiałów i energii
- usługi obce
- podatki i opłaty
- pozostałe koszty

33,38 zł
-

zł
zł
zł
33,38 zł

2/ Koszty realizacji zadań statutowych

39.296,70 zł

Ogółem koszty za rok 2017

39.330,08 zł

Struktura kosztów działalności statutowej oraz kosztów administracyjnych
w zł i gr
Koszty za rok
poprzedni
obrotowy
kwota
% struktury
kwota
% struktury

Wyszczególnienie
Koszty ogółem

71.670,25
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100

39.330,08

100

z tego :
Koszty realizacji zadań statutowych – zakupy sprzętu
Pozostałe koszty statutowe – organizacja imprez
Koszty administracyjne

III. Wynik Finansowy za rok 2017

53.410,73
17.944,50
315,02

74,52
25,04
0,44

18.403,20
20.893,50
33,38

13.840,22 zł

IV. Fundusz Statutowy

29.808,94 zł

( stan na początek roku obrotowego, zwiększenie i wykorzystanie oraz stan końcowy)

Stan na początek roku obrotowego
Zwiększenia :
Zmniejszenia :
- Przeksięgowanie Wyniku Finansowego za rok 2016 (zysk)

28.433,79
-

zł

1.375,15

zł

Stan na koniec roku obrotowego

29.808,94

zł

V. Fundacja zakończyła rok obrotowy zyskiem w wysokości 13.840,22
zł.
W/w zysk zwiększy Fundusz Statutowy Fundacji.
VI. Stan rozliczeń międzyokresowych (krótkoterminowych) przychodów
na dzień 31.12.2017 roku wynosi 26.000,- zł
VII. Na dzień bilansowy Fundacja nie posiada żadnych zobowiązań
wymagalnych, nie udzieliła też gwarancji ani poręczeń .
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46,79
53,12
0,09

