INFORMACJA DODATKOWA
DO SPRAWOZDANIA FINASOWEGO
FUNDACJA DZIEŃ DLA ŻYCIA
ZA ROK 2015

I.

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2015 ROK.

1.Dane firmy, podstawowy cel działalności:
Fundacja DZIEŃ DLA ŻYCIA, z siedzibą w Warszawie (02-389), przy alei Bohaterów Września
3/53, NIP: 7010478296 REGON: 361286844, reprezentowana przez zarząd.
Celem fundacji jest prowadzenie działalności edukacyjnej i informacyjnej w zakresie uświadamiania
społeczeństwa na temat Honorowego Krwiodawstwa, transplantologii, pierwszej pomocy
przedmedycznej i bezinteresownej pomocy drugiemu człowiekowi.
Fundacja realizuje swoje cele poprzez: organizowanie zbiórek krwi, rejestrację potencjalnych dawców
szpiku kostnego, organizowanie konferencji, seminariów, szkole ń i wykładów związanych z tematem
Krwiodawstwa, Transplantacji i ochrony zdrowia, wydawania książek, czasopism, broszur związanych
z celami statutowymi Fundacji, organizowanie imprez ściśle związanych z celami statutowymi
Fundacji, prowadzenie strony internetowej, prowadzenie stron promujących cele statutowe Fundacji w
mediach społecznościowych, prowadzenie programów medycznych obejmujących teren całej Polski
oraz baz danych związanych z tymi programami, udzielanie pomocy finansowej, rzeczowej i
organizacyjnej w leczeniu osób, których przypadki maj ą charakter szczególny, prowadzenie szkoleń
w zakresie ratownictwa medycznego i udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, przyznawanie
nagród i stypendiów dl a osób biorących udział w realizacji celów Fundacji oraz organizowanie i
finansowanie konferencji i seminariów w zakresie tego celu, skupianie wokół idei Fundacji ludzi w
Polsce i poza jej granicami, w tym w szczególności młodzieży oraz przedstawicieli środowisk
twórczych, intelektualnych i naukowych, upowszechnianie w Internecie, mediach społecznościowych,
w środkach masowego przekazu, w formie audycji radiowych lub telewizyjnych, filmów
telewizyjnych, artykułów pras owych oraz reportaży, wywiadów w prasie, radio i telewizji, i za
pomocą wydawnictw wiedzy w zakresie objętym celami Fundacji, wspieranie finansowe,
organizacyjne i intelektualne przedsięwzięć promujących dorobek z zakresu medycyny i ochrony
zdrowia, organizowanie spotkań służących wymianie doświadczeń osób i jednostek prowadzących
działalność w zakresie zbieżnym z celami Fundacji, a także upowszechniania tych doświadczeń oraz
udzielanie porad i pomocy osobom zmierzającym tworzyć organizacje o podobnym do Fundacji
profilu działania, działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w
art. 3 ust.3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie
(tekst jednolity: Dz.U. Z 2010 roku, Nr 234, poz.1536 ze zm.) w zakresie określonym w art.4 ust.1,
pkt. 1-32 tej ustawy.
Stowarzyszenie działa na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej, a także poza jej granicami z
poszanowaniem tamtejszego prawa.

Fundacja w roku 2015 nie prowadziła działalności gospodarczej.
Fundacja działa w oparciu o Statut.
Wszelkie działania i inicjatywy oraz realizacja zadań podejmowane w roku 2015 były zgodne ze
Statutem.
Władzami Fundacji są:
– Zarząd: Martyna Kaczmarek ( Prezes)
– Członek Zarządu Fundacji: Jakub Marek Łuczywek-Pasterz
– Rada Fundacji: Rafała Macuk, Arkadiusz Węgrzyn, Adrian Wysocki
Członkowie władz Fundacji wykonują swoją pracę społecznie a jakikolwiek dochód może być
przeznaczony wyłącznie na działalność statutową.

2. Czas trwania działalności.
Fundacja zawiązało się w 2015 roku.
Fundacja przewiduje kontynuować działalność określonej Statutem w 2016 roku.

3. Sprawozdanie finansowe za 2015 rok składa się z:
- bilansu
-rachunku zysków i strat
-informacji dodatkowej
-odpisu uchwały zatwierdzającej wynik na działalność za 2015 rok.

4. Sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia za 2015 rok obejmuje miesiące od stycznia do
grudnia
Po zakończeniu 2015 roku złożone zostanie do III URZĄD SKARBOWY WARSZAWAŚRÓDMIE ŚCIE zeznanie podatkowe CIT-8 wraz z załącznikami w terminie ustawowym do dnia 31
marca roku następnego.
5. Przyjęta polityka rachunkowości w Stowarzyszeniu
Dokumentacja prowadzona jest w języku polskim i w walucie polskiej.
Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.
Okresem sprawozdawczym jest miesiąc.

Dokumenty Fundacji: księga rachunkowa, ewidencje podatkowe, sprawy kadrowo-płacowe
prowadzone i rozliczane są przez Biuro Rachunkowe Bogumiła Kaczorowska w Dziwnowie, ul.
Dziwna 11/31, 72-420 Dziwnów, przy u życiu komputera i oprogramowania ENOVA, archiwizowane
na dysku twardym komputera Biura. W trakcie trwania roku obrotowego dokumenty są
przechowywane w siedzibie Biura. Po zakończeniu roku obrotowego dokumenty zostaną oddane do
Fundacji.
Zakładowy plan kont księgi rachunkowej obejmuje konta syntetyczne oraz analityczne.
Konta analityczne stosowane są do ewidencji rozrachunków z pracownikami, kontrahentami
oraz publiczno-prawnych a także do środków trwałych.
Zdarzenia gospodarcze są:
-wyrażane wartościowo w walucie polskiej
-dokumentowane fakturami VAT, rachunkami uproszczonymi oraz innymi
wewnętrznymi dokumentami.
-księgowane miesięcznie zgodnie z ustawami obowiązującymi w Polsce
Wycena aktywów i pasywów odbywa si ę metodą bezpośrednią na dzień bilansowy tj. 31 grudnia.
Na wycenę środków trwałych składa się cena nabycia wraz z kosztami zakupu. Krajowe środki
pieniężne ujmuje się w wartości nominalnej. Zobowiązania oraz należności- w kwocie
wymaganej zapłaty.
Inwentaryzacja przeprowadzana jest co najmniej raz w roku. W ostatnim dniu roku obrotowego.
Inwentaryzacja odbywa się poprzez: spis z natury składników majątku oraz uzgodnienie sald z
kontrahentami. W roku 2015 nie stwierdzono różnic inwentaryzacyjnych.
Wynik finansowy ustalany jest na koniec roku obrotowego tj. 31 grudnia.

II.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

1.Zmiany w ciągu roku obrotowego w strukturze majaku trwałego.
Fundacja nie posiada majątku trwałego.

2. Zmiany w strukturze kapitału podstawowego.
Fundacja posiada kapitał podstawowy -fundusz założycielski w kwocie 2050 zł.
Wynik finansowy na działalności statutowej Fundacji w 2015 roku kształtuje się na poziomie strat w
kwocie 1357,01 zł.

3. Zobowiązania i należności mają charakter krótkoterminowy.

4. Struktura zatrudnienia
Fundacja w 2015 roku nie zatrudniała pracowników na umowę o pracę oraz inne umowy.

5. Objaśnienia do rachunków zysków i strat.
Realizacja zadań statutowych w 2015 roku osiągnięta została poprzez przychody i koszty
statutowe. Stowarzyszenie stosuje układ porównawczy rachunku zysków i strat.
Stowarzyszenie osiągnęło przychody statutowe w kwocie 41 904,48 zł , z tego:
-odpłatna działalność statutowa- 16 235,56 zł
- darowizna-25668,92
Koszty na działalności operacyjnej kształtują się na poziomie
kwot: -zużycie materiałów i energii: 22 804,69 zł
-usługi obce: 20 015,46
-pozostałe koszty rodzajowe- 441,49 zł

W sferze działalności finansowej wystąpiły
przychody: - 0, 15 zł
Wynik finansowy to strata w kwocie 1357,01 zł.

6. Pozostałe informacje
Fundacja nie podlega badaniu przez biegłego rewidenta.
W sprawozdaniu finansowym za 2015 rok nie są ujęte żadne znaczące zdarzenia dotyczące
lat biegłych.
Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za
okres poprzedni ze sprawozdaniem za dany rok- są zachowane.
Fundacja nie sporządza skonsolidowanego bilansu, nie należy do grup kapitałowych. W
roku sprawozdawczym nie nastąpiło połączenie Fundacji z żadną inną jednostką.

Nie są znane Zarządowi Fundacji żadne inne informacje , których ujawnienie mogłoby w istotny
sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy jednostki.

