Fundacja Pomocy Chorym na Zanik Mi~sni
al. Wojska Polskiego 69, 70-478 Szczecin
INFORMACJA DODA TKOWA
DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2009 rok
Metody wyceny
Aktywa:
-wartosci
niematerialne i prawne oraz srodki trwafe ujmuje si~ wedfug cen nabycia lub
kosztow wytworzenia; amortyzacja dla skfadnikow 0 wartosciach ponizej 1.000,- zf
dokonywana jest jednorazowo, dla wartosci wyzszych -ratalnie w okresach uzytkowania
skfadnika maj~tku; naliczanie amortyzacji odbywa si~ metoda liniow~
-srodki
trwaie w budowie ujmuje si~ w wysokosci og6fu kosztow pozostaj~cych w
bezposrednim zwi~zku z ich nabyciem lub wytworzeniem, zaliczki na srodki trwafe w
budowie ujmowane s~ w wysokosci faktycznie dokonanych zaptat;
-naleznosci
wykazywane s~ w wartosciach wymaganej zaptaty; na naleznosci w~tpliwe
tworzone s~ odpisy aktualizuj~ce;
-srodki
pieni~zne wycenia si~ w wartosciach nominalnych.
Pasywa:
-rezerwy
tworzy si~ w przypadku istnienia duzego prawdopodobienstwa wyst~ienia
przyszfych zobowi~zan w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wysokosci;
-zobowi~zania
wycenia si~ w kwocie wymagaj~cej zaptaty.
Uzupelniaj~ce

dane 0 aktywach

; pasywach

Aktywa trwate.
Wartosci niematerialne i prawne stanowi~ oprogramowanie umorzone jednorazowo.
Wartosc bilansowa pozycji wynosi 0,-.
Srodki trwale -w roku 2009 r. nie nabywano srodkow trwatych, nast~ila sprzedaz
jednego ST (samochodu). Zmniejszenie wartosci srodkow trwatych wynika przede wszystkim
z naliczenia amortyzacji w kwocie ogotem 64.502,11 zl.
Zmiany w aktywach trwatych w 2009 roku wynikaj~ zatem z:

Wartosc netic na~~tek
Nabycie
roku
2009
WNIP
ST

0,00
156039,58

Sprzedaz

2009

579,50

0,00

0,001- 1 075,00

Amortyzacja Wartosc netto na
2009
koniec roku
579,50
-64 502, 11

0,00
90 462,47

Aktywa obrotowe
Pozostaj~ce na koniec roku naleznosci kr6tkoterminowe w kwocie 11 031,28 zt to
gt6wnie nadptaty, powstate przypadkowo i pozostaj~ce do rozliczenia (zwrotu) w kolejnym
roku. Na srodki pieni~zne sktadaj~ si~: got6wka w kasie (286,18 zt) oraz srodki na

rachunkach bankowych (og6tem 190424,03 zt).
Fundusze wlasne
Ujemn~ wartosc funduszu statutowego z rat poprzednich powi~kszyta strata
poniesiona w roku 2008 -t~cznie
na koniec roku 2008 ujemna wartosc funduszu
statutowego wynosita (-) 251 723,42 zt. W 2009 roku Fundacja osiqgn~a zysk w wysokosci
445 668,78 zt. Na kwot~ t~ w znacz~cym stopniu (391.407,30 zt) sktada si~ koncowe
rozliczenie projektu EQUAL, realizowanego w latach ubiegtych.

Zobowi~zania
Zobowi8c.zanie z tytulu pozyczek, wyst~puj8c.ce na pocz8c.tekroku, zostalo w wi~kszosci
splacone i na koniec 2009 roku pozostaje wartosc 5.253,04 zl.
Na pozostale zobowi8c.zania kr6tkoterrninowe
Fundacji skladaj8c. si~ biez8c.ce
zobowi8c.zania wobec kontrahent6w w wysokosci 9.064,75 zl oraz pozostal zobowi8c.zania
wynikaj8c.ce z rozliczer'llat ubieglych -w wysokosci 83 940,81 zl.
IntormaCja dodatkowa do sprawozdama flnansowego za rok 2008
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