
INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
FUNDACJI MARCINEK NA RZECZ DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH

ZA ROK 2008

Fundacja MARCINEK na Rzecz Dzieci  Niepełnosprawnych została powołana aktem notarialnym w 
dniu 31 maja 2006 roku (  Nr rep. A 5321/2006).
Do  Krajowego  Rejestru  Sądowego  Fundacja  została  wpisana  dnia  25  lipca  2007  roku,  nr  KRS 
0000285218.
Cele, formy działania, majątek oraz organy 382,51 Fundacji określa Statut z dnia 27 czerwca 2007 
roku.
Celem  Fundacji  jest  działanie  na  rzecz  dzieci  niepełnosprawnych,  poprzez  wspieranie  ochrony 
zdrowia  i  rehabilitacji,  szerzenie  wiedzy  na  temat  niepełnosprawności  dzieci,  likwidowanie  barier 
związanych z niepełnosprawnością. W tym celu Fundacja gromadzi i wydatkuje środki na leczenie i 
rehabilitację dzieci  niepełnosprawnych,  udziela pomocy finansowej w edukacji  i  wychowaniu dzieci 
niepełnosprawnych.
Siedziba Fundacji mieści się w Swarzędzu, Os. Czwartaków 5/13.

Sprawozdanie  finansowe  Fundacji  obejmuje  okres  od  01.01.2008  do  31.12.2008  rok  i  zostało 
sporządzone w oparciu o zasady określone w Ustawie z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości 
oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 roku w sprawie  szczegółowych 
zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzących 
działalności gospodarczej.

Wycena aktywów i pasywów jednostki dokonywana jest  zgodnie z ustawą o rachunkowości. Na dzień 
bilansowy  31.12.2008  roku  Fundacja  nie  posiada  składników  majątku  zaliczanych  do  środków 
trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.

Zobowiązania  krótkoterminowe  występujące  w  bilansie  w  wysokości  200,00  zł.  dotyczą 
nieuregulowanych do dnia 31.12.2008 roku rachunków za rehabilitację dzieci.
Kwota należności krótkoterminowych w wysokości 0,50 zł. 

Fundusz statutowy jednostki wynosi 1.000,00 zł. – utworzony został z wpłat fundatorów.
Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Zysk  Fundacji  z  2007  roku  w  wysokości  4.382,51  zł.  został,  po  zatwierdzeniu  sprawozdania 
finansowego za rok ubiegły, przeznaczony na zwiększenie funduszu statutowego.
Struktura przychodów Fundacji :
1.Przychody statutowe w 2008 roku : 95.961,04 zł.
-  źródłem  przychodów  są  wpłaty  środków  pieniężnych  na  rachunek  bankowy  Fundacji  od  osób 
prywatnych i firm.
2.Pozostałe przychody (finansowe) – odsetki na rachunkach bankowych w wysokości 187,04 zł.
Struktura kosztów Fundacji:
1.Koszty realizacji zadań statutowych Fundacji wyniosły w 2008 roku:  23.069,07 zł.
-  dotyczyły  kosztów  związanych  z    rehabilitacją  dzieci  (  np.:usługi  logopedyczne,  zajęcia 
terapeutyczne na basenie, hipoterapia, zakup urządzeń i materiałów do rehabilitacji, itp.)
2.Koszty administracyjne w 2008 roku  wyniosły 522,86 zł. i dotyczą  opłat bankowych oraz opłaty za 
domenę.
Fundacja osiągnęła w 2008 roku zysk bilansowy w wysokości 72.556,15 zł.

Sporządził:

………………………. ………………………………….
(data i popis) (data i podpis kierownika jednostki)


