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l
Przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych zastosowano następujące metody wyceny aktywów wi pasywów:
- należności i zobowizania w kwotach do zapłaty bez odsetek,
- materiały w momencie zakupu odpisywane są bezpośrednio w koszty,
- środki trwałe wyceniane są według cen nabycia
Środki trwałe o wartości powyżej 3500 zł są amortyzowane według zasad okreśk=lonych w art. 16a do 16m
Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
Koszty ewidencjonowane są w układzie rodzajowym, co pozwala na sporządzenie rachunku zysków i strat w
układzie porównawczym.

II
Na aktywa Regionalnej Fundacji Walki z Rakiem składają się aktywa rzeczowe trwałe o wartości 10137,15 zł
oraz środki pieniężne zgromadzone na rachunku bankowym o wartości 796245,67 zł. W odniesieniu do roku
ubiegłego majątek fundacji w grupie środków trwałych zwiększył się o zakupione urządzenie wielofunkcyjne
niezbędne do prowadzenia działalności. Łączna wartość aktywów wynosi 806382,82 zł.
Na pasywa Fundacji składają się Fundusze : założycielski w kwocie 155 zł i zapasowy powstały z dochodów z
lat ubiegłych o wartości 943983,14 zł
W roku bilansowym 2012 Fundacja zmniejszyła swoje aktywa o wartość 137918,57 zł

III

Wartość przychodów w 2012 r. wynosiła 120950,71 zł. Struktura przychodów Fundacji przedstawia się
następująco :
- darowizny od osbób fizycznych z zeznań podatkowych za rok 2011 - 59394,51 zł
- pozostałe darowizny - 22504,15 zł
- przychody z odsetek bankowych - 39052,05 zł

IV

Wydatki poniesione w 2012 r. wynosiły łącznie 258869,28 zł. Struktura poniesionych kosztów związanych z
działalnością i funkcjonowaniem fundacji przedstawia się następująco:
-dofinansowania- 253541,18wtym :

karetka przewozowa dla Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii -128693,00 zł,
dofinansowanie leczenia - 56048,18 zł,
doposażenie Centrum Diagnostyki i Terapii Nowotworów Piersi - 65800,00 zł,
doposażenie Oddziału Chirurgii Onkologicznej - 3000,00 zł

Koszty prowadzenia działalności ststutowej-5328,10 zł w tym :
- zużycie materiałów i energii - 2717,00 zł
- koszty usług obcych -1476,00 zł
- pozostałe koszty - 377,00 zł
- odpis amortyzacyjny - 496,20 zł
- opłaty bankowe - 260,80 zł

V

W okresie sprawozdawczym wystąpiły przychody od osób fizycznych przekazywane jako odpisy 1% od podatku
na rzecz organizacji pożytku publicznego oraz wpłaty indywidualne. Zwiększone przychody nie miały wpływu na
poziom ponoszonych kosztów.

VI

Regionalna Fundacja Walki z rakiem nie dokonywała gwarancji ani poręczeń, nie zaciągała pożyczek ani
kredytów.

VII

W 2012 r. wystąpiła nadwyżka wydatków nad przychodami na wartość 145535,57 zł
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