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I

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia 
pomniejszonych od odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe oraz odpisy z tytułu utraty trwałej wartości. Cenę 
nabycia lub koszt wytworzenia środka trwałego powiększają koszty jego ulepszenia.Amortyzacja jest 
dokonywana na podstawie planu amortyzacji, zawierającej stawki i kwoty rocznych odpisów 
amortyzacyjnych.Fundacja stosuje następujące roczne stawki dla podstawowych środków trwałych. Urządzenia 
techniczne:  z symbolem układu klasyfikacyjnego-802-25%,z symbolem układu klasyfikacyjnego-800 stawka 
amortyzacyjne 40% liczona moetdą degresywna ze współczynnikiem2.

II

Wartość aktywów trwałych stanowią rzeczowe aktywa trwałe-24 499,32 zł-urządzenie Galileo oraz 
kserokopiarka oraz inwestycje długoterminowe w wysokości 2 806 000 zł,(środki na 5 letnich lokatach 
terminowych) Aktywa obrotowe to Zapasy rzeczowe w wysokości 3721 inwestycje krótkoterminowe 158,782,78
 zł ( środki na rachunkach bankowych 13.9397,84 zł oraz środki pieniężne w kasie 19.384,94 zł. wartość 
pasywów stanowią kapitały własne 2 961005,48 zł  w tym: 1454013,16 fundusz statutowy     ( zysk za lat 
ubiegłych i środki na kontach podopiecznych) oraz fundusz założycielski 1000 zł. Zobowiązania i rezerwy na 
zobowiązania w wysokości  w tym:31.997,62 zł w tym: 206 zł -Zobowiązania wobec US, oraz 2785,77 zł 
zobowiązania wobec ZUS. Rozliczenia międzyokresowe  krótkoterminowe w wysokości 6499,32 zł .
Wartość Aktywów i Pasywów na dzień 31.12.2013 wynosi 2.993.003,10zł.

III

Do przychodów Fundacji zalicza się otrzymane środki pieniężne i inne aktywa ze źródeł określonych odrębnymi 
przepisami prawa i statutem.Przychody i koszty statutowe działalności celowej związane z z otrzymaniem w 
drodze darowizny  i środkami pieniężnymi i innymi aktywami przeznaczonymi na określony cel uzyskanymi w 
drodze zbiórki publicznej, uznawane są w rachunku wyników w momencie wydatkowania darowizn pieniężnych 
bądź  sfinansowania usług oraz zakupu sprzętu po otrzymaniu faktury potwierdzającej  wykonanie 
usługi.Przychody związane z pozostała działalnością statutową uznawane s w momencie otrzymania środków, 
natomiast koszty dotyczące tych przychodów rozpoznawane są w rachunku wyników w momencie ich 
poniesienia.Przychody Fundacji w 2013 r. wynoszą 3360637,38 zł w tym:
przychody z tytułu wpłat 1%- 2 273807,53 zł,
przychody statutowe 36 489,32 zł (dofinansowania do realizowanych projektów)
darowizny-  847174,98 zł,  
nawiązki- 2831,23zł,
zbiórki publiczne - 81804,33zł,
zbiórki Allegro -5452,38 zł
przychody finansowe 81720,49zł,
pozostałe przychody 31 357,12zł.

IV

Koszty realizacji działalności statutowej wynoszą  1.854645,06 zł w tym:
 koszty realizacji zadań statutowych działalności pożytku publicznego 1762220, 03 zł, 
koszty administracyjne 92 425,03 zł

V

Zysk netto z każdego roku działalności Fundacji przekazywany jest na działalność statutową Fundacji . odsetki 
od lokat terminowych również  przekazywane są na działalność statutową oraz na koszty 
administracyjne.Wszelkie środki wpływające na konto Fundacji wydatkowane są zgodnie z cel;ami statutowymi.

VI

Fundacja nie jest obciążona udzielonymi gwarancjami, poręczeniami oraz innymi zobowiązaniami z 
działalnością statutową, poza bieżącymi zobowiązaniami krótkoterminowymi.

VII

Fundacja Nadal organizuje zbiórki publiczne, uczestniczy w uroczystościach w regionie w którym działa 
organizuje spotkania- wszystkie datki przekazywane są na działalność statutową. Nastąpił wzrost liczby 
podopiecznych a tym samym wzrost środków pieniężnych na subkontach podopiecznych, wzrastają również 
koszty statutowe
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