Fundacja Linum

Sprawozdanie finansowe za 2010r

BILANS
Aktywa
A. Aktywa trwałe
I. Wartości niematerialne i prawne
II. Rzeczowe aktywa trwałe
III. Należności długoterminowe
IV. Inwestycje długoterminowe
V. Długoterminowe rozliczenia
międzyokresowe

31.12.2009

31.12.2010

B. Aktywa obrotowe
I. Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych
II. Należności krótkoterminowe
III. Inwestycje krótkoterminowe
1. Środki pieniężne

600.392,25

376.543,12

600.392,25
600.392,25

376.543,12
376.543,12

600.392,25

376.543,12

Pasywa
A. Fundusze własne
I. Fundusz statutowy
II. Fundusz z aktualnej wyceny
III. Wynik finansowy netto za rok obrotowy
1. Nadwyżka przychodów nad kosztami
2. Nadwyżka kosztów nad przychodami

31.12.2009

31.12.2010

164.303,49
164.303,49

120.402,01
120.402,01

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
I. Zobowiązania długoterminowe z tytułu
kredytów i pożyczek
II. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusz
specjalny
1. Kredyty i pożyczki
2. Inne zobowiązania
3. Fundusze specjalne
III. Rezerwy na zobowiązania
IV. Rozliczenia międzyokresowe
1. Rozliczenia międzyokresowe
przychodów
2. Inne rozliczenia międzyokresowe
Suma pasywów

436.026,66

256.141,11

436.026,66

256.141,11

436.026,66

256.141,11

C. Krótkoterminowe rozliczenia
międzyokresowe
Suma aktywów

62,10
62,10
600.392,25

376.543,12
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RACHUNEK WYNIKÓW
A

B
C
D

Przychody realizacji zadań
statutowych
I. Składki brutto określone statutem
II. Inne przychody określone statutem
Koszty realizacji zadań statutowych
Wynik finansowy na działalność
statutową.
Koszty administracyjne
1. Zużycie materiałów i energii
2. Usługi obce (opłaty bankowe,
telefon)
3. Podatki i opłaty
4. Wynagrodzenia oraz
ubezpieczenia społeczne
5. Amortyzacja
6. Pozostałe

31.12.2009

31.12.2010

600.392,25
436.088,76

376.543,12
249.457,54

164.303,49

127.085,58

912,11

5.771,46
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INFORMACJA DODATKOWA
1.Nazwa (firma) i siedziba, podstawowy przedmiot działalności Fundacji oraz wskazanie
właściwego sądu prowadzącego rejestr.
FUNDACJA LINUM NA RZECZ PROZDROWOTNEGO ZASTOSOWANIA
PRODUKTÓW Z LNU (Fundacja Linum)
Siedziba i adres Fundacji:

54-066 Wrocław,
ul . Stabłowicka 147/149

Fundacja Linum działa na podstawie:
•

Oświadczenia Fundatora o ustanowieniu Fundacji złożonego w formie aktu

notarialnego w dniu 11 maja 2009roku.
•

statutu Fundacji zatwierdzonego w dniu 30 kwietnia 2009.

•

Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach (Dz.U.nr 91.46.203 wraz z

pózniejszymi zmianami)
Fundacja Linum jest wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i
zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonej przez Sąd
Rejonowy dla miasta Wrocławia, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS: 0000335041 (data wpisu do KRS:17-08-2009).
Fundacja Linum nie posiada statusu organizacji pożytku publicznego.
Zgodnie z wpisem do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych,
fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz statutem Fundacji została ona
powołana w celu:
1) Promocji działań wspierających leczenie przewlekłych ran o różnej etiologii,
2) Wzrostu świadomości społecznej dotyczącej profilaktyki chorób cywilizacyjnych
takich jak cukrzyca, choroby nowotworowe Promocja działań wspierających leczenie
przewlekłych ran o różnej etiologii,
3) Podnoszenia, jakości życia poprzez innowacyjne zastosowanie naturalnych,
prozdrowotnych związków pozyskiwanych z lnu,
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4) Prowadzenia prac rozwojowych związanych z produkcją eksperymentalną oraz
testowaniem produktów.
Faktyczna działalność Fundacji Linum w pełni pokrywa się z celem, w jakim została
powołana.
W związku z długotrwałym okresem rejestracji faktyczna działalność Fundacji przypada na
okres od sierpnia 2009.
Fundacja Linum nie prowadzi działalności gospodarczej.
2.Objasnienia stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów oraz przyczyn
ewentualnych ich zmian w stosunku do roku przedniego.
Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z przyjętymi przez Fundację
zasadami (polityką) rachunkowości wynikającej z ustawy z dnia 29 września 1994 roku o
rachunkowości oraz wydanego na jej podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15
listopada 2001roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek
niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzących działalności gospodarczej.
W okresie, za który sporządzono sprawozdanie finansowe nie nastąpiły żadne zmiany w
metodach wyceny aktywów i pasywów w stosunku do roku poprzedniego.
Wszystkie dane prezentowane są w złotych i groszach.
Poszczególne pozycje aktywów i pasywów zostały na dzień bilansowy wycenione w sposób
następujący
(a) Należności
Na dzień bilansowy należności wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem
ostrożności wyceny i wykazuje się w wartości netto (po pomniejszeniu o odpisy
aktualizujące).
Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty
poprzez dokonanie stosownego odpisu aktualizującego.
(b) Środki pieniężne
Środki pieniężne wykazuje się w wartości nominalnej.
(c) Zobowiązania
Za zobowiązania uznaje się wynikający z przeszytych zdarzeń obowiązek wykonania
świadczeń o wiarygodnie określonej wartości, które spowodują wykorzystanie juz
posiadanych lub przyszłych aktywów Fundacji. Zobowiązania są wykazywane w kwocie
wymagającej zapłaty.
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(d) Rozliczenia międzyokresowe bierne
Za

bierne

rozliczenia

międzyokresowe

kosztów

Fundacja

uznaje

prawdopodobne

zobowiązania przypadające na bieżący okres sprawozdawczy, wynikające w szczególności:
1) ze świadczeń wykonanych na rzecz Fundacji przez kontrahentów, jeżeli kwota
zobowiązania jest znana lub możliwa do oszacowania w sposób wiarygodny,
2) z obowiązku wykonania, związanych z bieżącą działalnością przyszlych, świadczeń,
możliwych do oszacowania w sposób wiarygodny na podstawie danych planistycznych lub na
podstawie realizacji produkcji.
3.Uzupełniające dane o aktywach i pasywach.
W 2009 roku Fundacja nie dokonywała zakupów środków trwałych.
W pozycji środki pieniężne wykazano gotówkę znajdującą się w kasie fundacji oraz środki
pieniężne na rachunkach bankowych Fundacji.
4. Informacje o strukturze realizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł, w tym
przychodów określonych statutem.
Struktura przychodów z działalności statutowej przedstawia się następująco:
Struktura przychodów
1. Darowizny od osób prywatnych
2. Darowizny od instytucji i firm
3. Inne przychody statutowe
4. Nadwyżka przychodów nad kosztami z lat
ubiegłych
Przychody z działalności statutowej razem

31.12.2009
582.613,42
15.635,19
2.143,64

31.12.2010
371.109,26
0,0
5.433,86

600.392,25

164.303,49
540.846,61

W 2009 roku Fundacja Linum nie otrzymała jednorazowej darowizny przekraczającej sumę
15.000 złotych. Żaden z darczyńców nie wpłacił w 2009 roku na rzecz fundacji darowizn,
których łączna wartość w roku kalendarzowym przekroczyłaby sumę 35.000 zlotych.
5. Informacje o strukturze kosztów stanowiących świadczenia pieniężne i niepieniężne
określone statutem oraz o strukturze kosztów administracyjnych.
Struktura kosztów realizacji zadań statutowych przedstawia się następująco:
Struktura kosztów
I. Koszty realizacji zadań statutowych
1. Wytworzenie prototypów
2. Proces certyfikacji opatrunku
3. Koszty wysyłki i opakowań
4. Koszty biurowe
5. Ubezpieczenie
Razem

31.12.2009

31.12.2010

415.190,40
13.480,02
4.960,34
258,00
2.200,00
436.088,76

218.897,28
25.007,20
3.153,06
258,00
2.400,00
249.457,54
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6.Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego
W 2009 roku nie miały miejsca żadne zmiany funduszu statutowego.
7.Dane dotyczące udzielonych gwarancji, poręczeń i innych zobowiązań związanych z
działalnością statutową.
Nie wystąpiły –wszystkie zobowiązania Fundacji zostały ujęte w bilansie.
8.Informacje o tendencjach zmian w przychodach i kosztach oraz składnikach majątku
i źródłach ich finansowania.
Praktycznie jedynym i źródłem finansowania działalności Fundacji są dobrowolne wpłaty
darczyńców - zarówno instytucji jak i osób fizycznych. Wpłaty te służą pokryciu kosztów
realizacji zadań statutowych, do których Fundacja została powołana oraz jej kosztów
własnych (kosztów administracyjnych).
Fundacja nie posiada znaczących składników poza środkami pieniężnymi zgromadzonymi na
rachunkach bankowych.
Wrocław dnia 18.02.2011
Zarząd Fundacji

Osoba sporządzająca sprawozdanie
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