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INFORMACJA DODATKOWA
DO BILANSU I RACHUNKU WYNIKÓW ZA 2012 ROK
Fundacja „ Na Rzecz Rozwoju Kardiologii” dokonała rejestracji w Krajowym
Rejestrze Sądowym – w Bydgoszczy w dacie dokonania wpisu 19.10.2004 roku
Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział gospodarczy KRS – Rejestr
Fundacji pod numerem 0000093440 .
FUNDACJA NA RZECZ ROZWOJU KARDIOLOGII posiada status
organizacji pożytku publicznego.
Aktualny skład osób wchodzących w skład Zarządu:
Prezes
Sinkiewicz Władysław
Sekretarz
Błażejewski Jan
Członek
Bujak Robert
Aktualny skład Rady Fundacji:
Popowski Ryszard
Drzewiecki Dariusz
Sadoch Zbigniew
Frischke Czesław
Kopińska Lucyna
Stachowicz Ryszard
Orłowski Ryszard
Karczewski Jerzy
Organem sprawującym nadzór nad Fundacją jest Minister Zdrowia.
Przedmiotem działalności statutowej organizacji pożytku publicznego jest:
- ochrona i promocja zdrowia,
- prace badawczo- rozwojowe w dziedzinie nauk medycznych.
Zakładowy Plam Kont jak również zasady księgowania nie zmieniły się w
porównaniu do poprzedniego roku. Rachunkowość Fundacji prowadzona jest
bez zmiany przez Agencję Ekonomiczną „JULIA” Annę Piasecką działającą na
podstawie Zezwolenia Min. Finansów pod nr. 4551.
W roku 2012 Fundacja nie prowadziła działalności gospodarczej podlegającej
opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych.

AKTYWA
Aktywa trwałe: środki trwałe.
Urządzenia techniczne i maszyny: wartość wg cen zakupu
Stan na 1.I.2012
Zwiększenie
Zmniejszenie
34.210,79 pln

-0-

Stan na 31.XII.2012

-0-

34.210,79 pln

-0-

34.210,79 pln

Amortyzacja: wg tabeli amortyzacyjnej
34.210,79 pln

-0-

Fundacja nie dokonywała zakupów środków trwałych w 2012 roku.
Środki trwałe znajdujące się w ewidencji środków trwałych na dzień 31.12.1012
roku to :
- projektor Toschiba
18.090,51 pln
- Notebook
4.168,28 pln
- Notebook + skaner
7.952,00 pln
- Urządzenie wielofunkcyjne
4.000,00 pln
Łączna wartość środków trwałych zamortyzowanych w 100 % to 34.210,79 pln.
Środki trwałe służą działalności statutowej Fundacji.
Aktywa obrotowe: Należności z tytułu dostaw towarów i usług.
Na dzień 31.12.2012 roku brak należności.
Aktywa obrotowe: inwestycje krótkoterminowe.
Fundacja na dzień 31.12.2012 roku posiada środki pieniężne – bez zmian w
banku PKO w Bydgoszczy. W kwocie 590.000,00 pln znajdują się środki
pieniężne ulokowane na lokacie terminowej.
Na bieżącym rachunku bankowym znajduje się kwota 7.408,75 pln.
Łączna wartość środków pieniężnych w banku PKO to 597.408,75 pln,
uzgodniona potwierdzeniem salda z bankiem PKO.
Fundacja nie prowadzi gospodarki kasowej, wszelkie rozliczenia pieniężne
prowadzone są przez posiadane ( jedyne) konto bankowe w PKO Bydgoszcz.

PASYWA
Kapitały własne – Fundusz założycielski.
Fundusz założycielski Fundacji wynosi 1.000 pln i nie uległ zmianie w stosunku
do roku poprzedniego. Fundusz figuruje jako należna wpłata na poczet kapitału,
ponieważ nie został wpłacony na konto Fundacji.

Kapitały własne: Zysk netto.
Zysk netto Fundacji wynosi 597.309,30 pln i składa się:
- z zysku osiągniętego w latach poprzednich
505.634,94 pln
- z nadwyżki wpływów nad wydatkami
poniesionymi w 2012 roku
91.674.36 pln
Zysk ten zostanie przekazany na cele statutowe Fundacji w następnych latach.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania.
Na dzień 31.12.2012 roku Fundacja nie posiada żadnych rezerw.
Zobowiązania Fundacji wobec kontrahentów wynoszą 99,45 pln i zostały
uregulowane w styczniu 2013 roku.
Suma aktywów i pasywów równa kwocie bilansowej – 597.408,75 pln

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA 2012 ROK.
Fundacja śladem lat poprzednich sporządza rachunek zysków i strat w wariancie
porównawczym.
PRZYCHODY I KOSZTY FUNDACJI:
Przychody osiągnięte w 2012 roku ogółem wynoszą : 615.451,01 pln
w tym: darowizny otrzymane od osób fizycznych
40.672,76 pln
darowizny otrzymane od osób prawnych
40.500,00 pln
przychody finansowe –odsetki bankowe
28.643,31 pln
zysk pozostały z lat ubiegłych
505.634,94 pln
Koszty poniesione w 2012 roku wynoszą ogółem

18.141,71 pln

Powyższe koszty poniesiono na:
- utrzymanie Zarządu Fundacji
- na prowadzenie działalności statutowej
- koszty finansowe – różnice groszowe

6.430,80 pln
11.710,81 pln
0,10 pln

W kosztach Zarządu znajdują się koszty na:
- usługi obce (prowizje bankowe, opłaty
pocztowe, obsługa księgowa itp.)
- opłaty skarbowe
Zysk z działalności za 2012 rok wynosi
Zysk uzyskany w latach ubiegłych wynosi

6.400,80 pln
30,00 pln
91.674,36 pln
505.634,94 pln

Ogółem do przekazania na cele statutowe
w następnych latach

597.309.30 pln

Różnice w podstawie opodatkowania podatkiem dochodowym w CIT –8.
Kwota przychodów w deklaracji CIT-8 różni się o wysokość :
- przychodów uzyskanych w latach ubiegłych w wysokości 505.634,94 pln.
.
Przychody 2012 roku w deklaracji CIT-8 wynoszą:
109.816,07 pln
Koszty uzyskania przychodu w deklaracji CIT-8
18.141,71 pln
Zysk w deklaracji podatku dochodowego CIT-8
91.674,36 pln
W 2012 roku Fundacja nie prowadziła działalności gospodarczej w świetle
Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, nie płaciła podatku
dochodowego.
ZATRUDNIENIE
W 2012 roku Fundacja nie zatrudniała pracowników na etacie w ramach
umowy o pracę. Nie zawierano żadnych umów cywilno-prawnych.
SKŁADANE DEKLARACJE
W 2012 roku złożono deklarację z podatku dochodowego od osób prawnych
CIT-8 za 2011 rok (bilans).
Pozostałe dane zawarte są w bilansie i rachunku zysków i strat za 2012 rok.

Bydgoszcz, dnia 11 marca 2013 r.
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Prezes Fundacji
Sporządziła: Anna Piasecka

