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lNFORMACJA DODATKOWA
Fundacji Pomocy Emerytom i Rencistom Wojskowym
w Warszawie przy ul. 11 Listopada 17/1,9 bl. 2 lok. L02-I04

sporządzona na dzień

31-.

grudnia 2016

r.

Sprawozdanie finansowe obejmuje jako rok obrotowy rok kalendarzowy.
2. Fundacja Pomocy Emerytom i Rencistom Wojskowym jest zarejestrowana w Krajowym
1,

Rejestrze Sądowym nr 00001371-38

i

w Głównym Urzędzie Statystycznym REGON 0LO5B6771,.

3. Fundacja posiada status Organizacji Pożytku Publicznego od 9.06.2004

r.

4. Fundacja nie prowadzi działalnościgospodarczej.
5. Fundacja prowadzi wytącznie nieodpłatną działalnośćpożytku publicznego,
6. Celem Fundacjijest gromadzenie środków finansowych i zasobów materialnych na

społeczną pomoc socjalną i zdrowotną.

7.Zasoby finansowe Fundacji pochodzą od darczyńców indywidualnych, instytucji
wojskowych i cywilnych, zakładów produkcyjnych, odpisu 1% od podatku dochodowego od osób
fizycznych, z oprocentowania środków pienięznych przechowywanych na rachunkach
bankowych.
B. Zasoby finansowe i materialne Fundacji przeznaczone są zgodnie ze statutem na

społeczną pomoc zdrowotną i socjalną na rzecz,.

- emerytów wojskowych oraz ich rodzin,
- byłych zołnierzy zawodowych nie będących emerytami lub rencistami wojskowymi zrzeszonymi

w Związku Żo|nierzy Wojska Polskiego,
-

wdów i sierot po zmarłych zołnierzach zawodowych.
9. Stosownie do zapisów w Krajowym Rejestrze Sądowym , Dział 2, Rubryka 1 uprawnienia

podejmowania decyzji oraz reprezentowania Fundacji na zewnątrz posiada Zarząd Fundacji.
Oświadczenia woli w imieniu Zarządu Fundacji składają dwaj członkowie Zarządu, w tym Prezes,

Wiceprezes lub Sekreta rz Zarządu.
10. W bilansie:

wartośćaktywów trwałych w wysokość0,00 zł.; jest to wartośćnetto posiadanego
środkatrwałego o początkowej wartości4.03B,20 zł. całkowicie umorzonego,
a) wykazano

b) wykazane zapasy

stanowią wyłącznie wartośćśrodków pienięznych w kasie i na rachunkach

bankowych.
11. W rachunku zysków i strat:
Lit.

A. Przychody podstawowej działalnościoperacyjnej i zrównane

zł. obejmują przychody z rożnego rodzaju darowizn i z odpisu
osób fizycznych.

1%

z nimi w kwocie 1,02.1,1,8,27

od podatku dochodowego od

Lit. C. Pozostałe przychody

izyskiwwysokości 19.920,66

zł. stanowią, głównie, uzyskane odsetki

od środków pieniężnych przechowywanych na rachunkach bankowych.
Lit. B. lV. Pozostałe koszty podstawowej działalnościoperacyjnej w wysokości 1-07.884,96 zł.

obejmują łącznie koszty usług obcych, udzielonej pomocy materialnej, promocji Fundacji

,

podrózy Zarządu Fundacji i Rady Fundacji itp.
Lit.

D. Pozostałe koszty i straty w wysokoś ci 209.024,77

zł. to

ujemny wynik finansowy (nadwyzka

kosztów nad przychodami) z lat ubiegłych zaliczony w koszty roku sprawozdawczego.

Dominującym źródłemprzychodów mającym decydujący wpływ na wynik finansowy
Fundacji są wpływy z odpisu L%od podatku dochodowego od osób fizycznych. Z roku na rok
wpływy z tego tytułu maleją w wyniku czego wzrasta przekroczenie kosztów ponad przychody. W
].2.

roku sprawozdawczym strata wynosi 24ż.500,36 zł. (wtym strata z lat ubiegtych2O9.024,77 zł.

oraz33.475,59 zl. z działalnościw roku sprawozdawczym). Należy spodziewać się, ze w tej
sytuacji ujemny wynik finansowy w latach przyszłych będzie wzrastał.
13. W społecznym otoczeniu Wojska Polskiego, będącego podstawowym Środowiskiem

odpisu I% od podatku dochodowego jest wiele stowarzyszen

fundacji, które uzyskały status
Organizacji Pozytku Publicznego. Kazda z tych organizacji zabiega o odpis I%od podatku wtym
samym środowisku.Ten stan rzeczy skutkuje obniżaniem się co rocznie przychodów z tego tytułu.
1-4.

i

Ogólna kwota kosztów wynagrodzeń wynosi 39.200 zł. Obejmuje wyłącznie koszty

administracyjne.
15.Wykazana kwota kosztów działalnościoperacyjnej w wysokości 155.51-4,52zł.
obejmuje koszty uznane jako koszty działalnościstatutoweJ92.3L4,00 zł. ijako koszty

administracyjne 63.200,52 zł.
16. Ujemnym wynikiem finansowym (nadwyżką kosztów nad przychodami)w kwocie

242.500,36 zt., stosownie do postanowien art.47, ust. 3a ustawy o rachunkowości nalezy
zwiększyć koszty w następnym roku obrotowym.
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