INFORMACJA DODATKOWA
DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
ZA OKRES
OD DNIA 20.07.2006 DO DNIA 31.12.2006
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WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
I.

INFORMACJE O FUNDACJI:

1. Nazwa, siedziba i adres:
FUNDACJA ESPA
ul. Jaworzyńska 108, 59-220 Legnica
2. Data powołania do życia Fundacji „ESPA”
Fundacja ESPA została reaktywowana 20.07.2006 r.
Fundacja ESPA do 2006 roku istniała pod nazwą Fundacja Pomoc Ludziom Uzależnionym
„Nowym Początek” od 26.03.1992 r.
Działalność gospodarcza w roku 1994 została zawieszona na czas nieokreślony.
W chwili obecnej działalność gospodarcza nie jest prowadzona.

3. Podstawowy zakres działalności wg PKD:
0133Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana

4. Wskazanie właściwego sądu prowadzącego rejestr:
Sąd Rejonowy dla Wrocławia- Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego
Numer KRS: 0000060638

5.Statystyczny numer identyfikacyjny w systemie REGON: 390557335
6. Dane dotyczące członków zarządu:
Bernadetta Jaguszewska- Prezes Zarządu
mgr Dorota Kubiak- Członek Zarządu
Reinhard Stadlbauer- Członek Zarządu
Zbigniew Swobodziński- Członek Zarządu
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7. Określenie celów statutowych fundacji:
Celem Fundacji są:
-

-

-

pomoc ludziom uzależnionym w szerokim pojęciu oraz ich najbliższym
rehabilitacja przywracająca uzależnionych do normalnego życia w rodzinie
i społeczeństwie oraz wspomagająca najbliższych,
niesienie wszechstronnej pomocy materialnej, moralnej i specjalistycznej osobom
chorym, samotnym, niedołężnym czy też będącym w szczególnie trudnym położeniu
materialnym lub innym, które wymaga udzielenie pomocy,
propagowanie profilaktyki i nauczania holistycznego uczącego potrzebujących
radzenia sobie z problemami życiowymi przy uwzględnieniu nauki i wartości
chrześcijańskich,
wszelaka pomoc w kształceniu się umożliwiającym dalsze samodzielne, niezależne,
normalne życie codzienne potrzebujących,

Fundacja realizuje swoje cele wszelkimi dostępnymi środkami, a w szczególności poprzez:
- tworzenie specjalistycznych ośrodków dla ludzi uzależnionych lub też będących
w szczególnej potrzebie,
- punktów konsultacyjnych, pomocy terapeutycznej, doradztwa duchowego, wydawania
pomocy rzeczowej lub finansowej,
- organizowanie klubów młodzieżowych, tematycznych, specjalistycznych i innych,
- organizowanie obozów szkoleniowych, terapeutycznych, integracyjnych i innych,
- wykorzystywanie środków i urządzeń technicznych w terapii, resocjalizacji, integracji,
- organizowanie przedsięwzięć wspólnych z innymi podmiotami w zakresie realizacji
celów fundacji,
- inne, stosowne do potrzeb realizacji celów fundacji, o ile pozostają w zgodzie
z obowiązującym prawem,
Fundacja realizuje swoje cele także poprzez:
- współpracę z podmiotami prowadzącymi działalność zbieżną z celami fundacji
- współpracę z osobami fizycznymi wykazującymi zainteresowania celami Fundacji
8. Zdobywanie środków na cele fundacji.
Środki na cele działalności Fundacji pochodzą z :
- Darowizn krajowych i zagranicznych, spadków i zapasów
- Dotacji

9. Zatrudnienie pracowników.
Zadania statutowe realizowane są społecznie, fundacja nie zatrudnia pracowników.
10. Działalność gospodarcza.
Fundacja w roku 2006 nie prowadziła działalności gospodarczej.
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11. Sprawozdanie finansowe
Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z Ustawą z dnia 29 września 1994
r. o rachunkowości (Dz. U. Nr 121 poz. 591 z późniejszymi zmianami).

a)

b) Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności
zadań statutowych w dającej się przewidzieć przyszłości oraz niewystępowania
okoliczności wskazujących na zagrożenie dla kontynuowania działalności.

12. Przyjęta polityka rachunkowości:
1)

Ewidencję księgową prowadzi się zgodnie z :
-

-

przepisami Ustawy z dnia 29.09.1994r. o rachunkowości (Dz. U. Nr 121,
poz.591 z późniejszymi zmianami),
rozporządzeniem
Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 r
w sprawie szczególnych rachunkowości dla niektórych jednostek
niebędących spółkami handlowymi, nie prowadzących działalności
gospodarczej (Dz. U. nr 137, poz. 1539, ost. zm. w Dz. U. z 2003 r. nr 11,
poz. 117) - zwanego dalej rozporządzeniem
przepisami wykonawczymi do w/ w ustawy,
innymi ustawami regulującymi poszczególne zagadnienia gospodarcze,
zwyczajami przyjętymi w księgowości.

Księgi rachunkowe prowadzone są w biurze rachunkowym HEKU S.C. w
Legnicy przy ul. Łukasińskiego 3 na podstawie stosownej umowy przy
wykorzystaniu techniki komputerowej.
3)
Księgi rachunkowe prowadzone są w języku polskim i walucie polskiej.
4)
Rokiem obrotowym jest pełny rok kalendarzowy tj. od 01 stycznia do 31
grudnia.
5) Księgi rachunkowe otwiera się na początek każdego następnego roku
obrotowego, a zamyka się na koniec danego roku.
2)

AKTYWA TRWAŁE
1)
wartości niematerialne i prawne wyceniane są na dzień bilansowy i
wykazywane w bilansie wg cen nabycia, po pomniejszeniu o amortyzację
naliczoną do dnia bilansowego,
2)
rzeczowe aktywa trwałe wyceniane na dzień bilansowy wykazane są
w bilansie w cenach nabycia pomniejszonych o dotychczas naliczoną
amortyzację,
3)
inwestycje długoterminowe, obejmujące długoterminowe aktywa wyceniane
są w cenie nabycia,

AKTYWA OBROTOWE
1) należności krótkoterminowe wykazuje się w kwocie wymagającej zapłaty.
KAPITAŁ WŁASNY
1)
fundusz wykazany jest według wartości nominalnej z podziałem na jego
rodzaje i według zasad określonych przepisami prawa i postanowieniami
Statutu Fundacji, na dzień 31.12.2006 nie występuje.
2)
zobowiązania wykazano w kwocie wymagającej zapłaty,
3)
fundusze specjalne - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nie występuje,
4

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
Rachunek zysków i strat prezentowany jest w wariancie porównawczym, a koszty są
ewidencjonowane bezpośrednio na kontach Zespołu 4.
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DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

I.

AKTYWA

Stan aktywów na dzień 31.12.2006 r. w kwocie 2754,20zł obejmował następujące pozycje:

Aktywa trwałe
Aktywa obrotowe
krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

0,00
2754,20
0,00

A. AKTYWA TRWAŁE

Fundacja nie posiada wartości niematerialnych i prawnych.
Fundacja nie posiada środków trwałych.
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B. AKTYWA OBROTOWE
Majątek obrotowy stanowi na dzień 31.12.2006 r. kwotę 2754,20 zł.
Struktura majątku obrotowego przedstawia się następująco:
Zapasy
Należności krótkoterminowe
Inwestycje krótkoterminowe-środki pieniężne
Inwestycje krótkoterminowe- pozostałe aktywa
finansowe

391,47
0,00
2362,73
0,00

Ogółem:

2754,20

Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych
Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych w 2006r. wystąpiły w kwocie 391,47 i składały się na nie
materiały.

Należności krótkoterminowe
Należności krótkoterminowe nie wystąpiły w 2006r.

Inwestycje krótkoterminowe
Stan środków pieniężnych wykazany w bilansie obejmuje następujące pozycje:

Środki pieniężne w kasie
Środki pieniężne w banku
Pozostałe środki pieniężne
Ogółem środki pieniężne:

1330,83
1031,90
0,00
2362,72

C. KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE
Rozliczenia międzyokresowe nie wystąpiły w 2006r.

II.

PASYWA
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Stan pasywów na dzień 31.12.2006 r. w kwocie 2754,20 zł. obejmuje pozycje:
Fundusze własne
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
Ogółem pasywa:

0
2754,20
2754,20

A. FUNDUSZE WŁASNE
Fundusze własne w 2006r. nie występują

B. ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania długoterminowe
Fundacja nie korzystała z kredytów i pożyczek, zobowiązania finansowe długoterminowe nie
wystąpiły.

Zobowiązania krótkoterminowe
Zobowiązania krótkoterminowe w stosunku do dostawców uregulowano terminowo w całości w
2006r. Na dzień bilansowy 31.12.2006r. wynoszą 0,00

Rezerwy na zobowiązania
Rezerwy na zobowiązania w 2006r. nie wystąpiły.

Rozliczenia międzyokresowe
Z przepisów § 2 ust. 4 rozporządzenia MF oraz załącznika nr 1 do tego rozporządzenia określającego
rachunek wyników wynika, że fundacja ustala wynik finansowy z innych tytułów niż działalność
gospodarcza, uwzględniając w nim koszty i przychody działalności operacyjnej, koszty
administracyjne, pozostałe koszty i przychody operacyjne, koszty i przychody finansowe oraz straty
i zyski nadzwyczajne, czyli z całokształtu działalności statutowej. Różnica pomiędzy przychodami
a kosztami ustalona w rachunku wyników, zwiększa - po zatwierdzeniu rocznego sprawozdania
finansowego - odpowiednio przychody lub koszty w następnym roku obrotowym.

W roku 2006 wystąpiła nadwyżka przychodów nad kosztami (zysk) w kwocie 2754,20
i została przeksięgowana na konto „Rozliczenie międzyokresowe przychodów”. W roku 2007
kwota ta zwiększy przychody z działalności statutowej.
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III.

PRZYCHODY

Zgodnie z przepisami § 2 ust. 2 ww. rozporządzenia, do przychodów z działalności statutowej
Fundacji zalicza się otrzymane środki pieniężne i inne aktywa finansowe ze źródeł
określonych przepisami prawa i statutem, w tym otrzymane składki statutowe, nieodpłatnie
otrzymane składniki majątku, a także kwoty należne ze sprzedaży składników majątku oraz
przychody finansowe, dotacje i subwencje. Są to tzw. przychody statutowe, tj. podstawowe
przychody organizacji pożytku publicznego określone w jej statucie.
Przychody statutowe podlegają ewidencji na koncie 700 Planu Kont "Przychody działalności
statutowej".
Przychody określone statutem
Fundacja uzyskała następujące przychody statutowe:
Składki brutto
Darowizny
Ogółem przychody statutowe:

0,00
8061,89
8061,89

Pozostałe przychody
Pozostałe przychody nie wystąpiły w 2006r.

Przychody finansowe
Przychody finansowe wyniosły w 2006r. 0,01 zł. i dotyczą przychodów uzyskanych z lokat
bankowych, uznane odsetki.

VI.

KOSZTY

Koszty działalności statutowej i koszty administracyjne

Zgodnie z § 2 ust. 3 ww. rozporządzenia, do kosztów działalności Fundacji zalicza się koszty
związane z realizacją zadań statutowych, w tym także świadczenia określone statutem. Biorąc
pod uwagę, iż działalność organizacji pożytku publicznego jest działalnością statutową, to
koszty związane z realizacją tych działań powinny stanowić koszty realizacji zadań
statutowych. Są to tzw. koszty statutowe obejmujące koszty realizacji zadań statutowych, tj.
określone statutem, a niemające charakteru kosztów administracyjnych.
Koszty statutowe podlegają ewidencji na koncie 408 Planu Kont "Koszty udzielonej pomocy"
Do kosztów administracyjnych Fundacji zalicza się koszty poniesione na utrzymanie kosztów
administracyjnych Fundacji (zużycie materiałów i energii, usługi obce, wynagrodzenia oraz
1
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ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, amortyzacja środków trwałych i wartości
niematerialnych i prawnych, podróże służbowe oraz pozostałe koszty).
Koszty administracyjne podlegają ewidencji na odpowiednich kontach zespołu „4” Planu
Kont.

Wykazane w rachunku wyników koszty dotyczą:
Koszty realizacji zadań statutowych
Koszty administracyjne
Ogółem koszty:

4844,62
463,08
5307,70

Koszty finansowe
Koszty finansowe nie wystąpiły w 2006r.

V. USTALENIE WYNIKU FINANSOWEGO ZA 2006 R.

A. PRZYCHODY STATUTOWE
Przychody z działalności statutowej
Pozostałe przychody
Przychody finansowe
Ogółem przychody:

8061,89
0,00
0,01
8061,90

B. KOSZTY
Koszty statutowe
Koszty administracyjne
Koszty finansowe
Ogółem koszty:

Wynik brutto (zysk)

4844,62
463,08
0,00
5307,70

2754,00

Zatwierdził:
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Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001
w sprawie ramowego wzoru sprawozdań z działalności Fundacji
(Dz.U. 2001 Nr 51,poz.529)

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE
Z DZIAŁALNOŚCI
FUNDACJI „ESPA”
OD DNIA 20.07.2006 DO DNIA 31.12.2006

1. Nazwa , siedziba i adres:
FUNDACJA ESPA
Ul. Jaworzyńska 108, 59-220 Legnica

2. Data powołania do życia Fundacji „ESPA”
Fundacja ESPA została reaktywowana 20.07.2006 r.

Fundacja ESPA do 2006 roku istniała pod nazwą Fundacja Pomoc Ludziom Uzależnionym
„Nowym Początek” od 26.03.1992 r.
Działalność gospodarcza w roku 1994 została zawieszona na czas nieokreślony.
W chwili obecnej działalność gospodarcza nie jest prowadzona.
3. Podstawowy zakres działalności wg PKD:
0133Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana
4. Wskazanie właściwego sądu prowadzącego rejestr:
Sąd Rejonowy dla Wrocławia- Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego
Numer KRS: 0000060638
5. Statystyczny numer identyfikacyjny w systemie REGON: 390557335
6. Dane dotyczące członków zarządu:
Bernadetta Jaguszewska- Prezes Zarządu
mgr Dorota Kubiak- Członek Zarządu
Reinhard Stadlbauer- Członek Zarządu
Zbigniew Swobodziński- Członek Zarządu
7. Określenie celów statutowych fundacji:
Celem Fundacji są:
- pomoc ludziom uzależnionym w szerokim pojęciu oraz ich najbliższym
- rehabilitacja przywracająca uzależnionych do normalnego życia w rodzinie
i społeczeństwie oraz wspomagająca najbliższych,
- niesienie wszechstronnej pomocy materialnej, moralnej i specjalistycznej osobom
chorym, samotnym, niedołężnym czy też będącym w szczególnie trudnym położeniu
materialnym lub innym, które wymaga udzielenie pomocy,
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-

-

propagowanie profilaktyki i nauczania holistycznego uczącego potrzebujących
radzenia sobie z problemami życiowymi przy uwzględnieniu nauki i wartości
chrześcijańskich,
wszelaka pomoc w kształceniu się umożliwiającym dalsze samodzielne, niezależne,
normalne życie codzienne potrzebujących,

Fundacja realizuje swoje cele wszelkimi dostępnymi środkami, a w szczególności poprzez:
- tworzenie specjalistycznych ośrodków dla ludzi uzależnionych lub też będących
w szczególnej potrzebie,
- punktów konsultacyjnych, pomocy terapeutycznej, doradztwa duchowego, wydawania
pomocy rzeczowej lub finansowej,
- organizowanie klubów młodzieżowych, tematycznych, specjalistycznych i innych,
- organizowanie obozów szkoleniowych, terapeutycznych, integracyjnych i innych,
- wykorzystywanie środków i urządzeń technicznych w terapii, resocjalizacji, integracji,
- organizowanie przedsięwzięć wspólnych z innymi podmiotami w zakresie realizacji
celów fundacji,
- inne, stosowne do potrzeb realizacji celów fundacji, o ile pozostają w zgodzie
z obowiązującym prawem,
Fundacja realizuje swoje cele także poprzez:
- współpracę z podmiotami prowadzącymi działalność zbieżną z celami fundacji
- współpracę z osobami fizycznymi wykazującymi zainteresowania celami Fundacji

8. Zdobywanie środków na cele fundacji.
Środki na cele działalności Fundacji pochodzą z :
- Darowizn krajowych i zagranicznych, spadków i zapasów,
- Dotacji,
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A. ZASADY,FORMY I ZAKRES DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ Z
PODANIEM REALIZACJI CELÓW.

I.

W ZAKRESIE NIESIENIA POMOCY MORALNEJ I PROPAGOWANIA
PROFILAKTYKI I NAUCZANIA HOLISTYCZNEGO UCZĄCEGO
RADZENIA SOBIE Z PROBLEMAMI
ŻYCIOWYMI PRZY
UWZGLĘDNIENIU NAUKI I WARTOŚCI CHRZEŚCIJAŃSKICH.
1. Ankieta „ Pomoc Sąsiedzka”

Inicjatywa ta została przeprowadzona wśród mieszkańców na terenie jednej z dzielnic
w Legnicy. Na
początku naszej działalności chcieliśmy, aby Fundacja zaistniała
w świadomości mieszkańców dlatego też głównym celem naszym było zapoznanie się
z mieszkańcami ,a przede wszystkim poznanie ich potrzeb. W wyniku ankiety został
nawiązany kontakt z kilkoma rodzinami. Dzięki tym kontaktom możemy jako Fundacja
pomóc m.in. w zrobieniu zakupów czy tez posprzątaniu mieszkania, udzielaniu korepetycji.

2. „Kolacja Nadziei”
Fundacja przy współpracy z Kościołem Anastasis w Legnicy zorganizowała „Kolację
nadziei” skierowaną do usamodzielnionych wychowanków Domu Dziecka. W spotkaniu
uczestniczyło 20 osób. Celem spotkania było niesienie wsparcia moralnego osobom, które po
opuszczeniu Domu Dziecka w wieku 18 lat musiały nauczyć się żyć w społeczeństwie
i radzić sobie z codziennymi problemami. Poprzez wykład
na temat „Wartości
współczesnego młodego człowieka”, jak również indywidualne rozmowy zamierzony cel
został osiągnięty.

3.

„Kontrast”- przedstawienie

Fundacja ESPA w ramach organizowania przedsięwzięć wspólnych z innymi podmiotami w
zakresie realizacji celów fundacji rozpoczęła zbieranie środków na realizację w 2007
przedstawienia pt. „Kontrast”. Celem przedstawienia jest pokazanie, że mimo różnicy
pokoleń możliwa jest współpraca i integracja grupy. Poprzez przygotowane treści w dobie
chaosu politycznego i społecznego widzom zostaje rzucone wyzwanie, którego celem jest
odpowiedzenie sobie na pytanie: „Dokąd zmierzam?”
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II.

W
ZAKRESIE
NIESIENIA
WSZECHSTRONNEJ
POMOCY
MATERIALNEJ OSOBOM CHORYM, SAMOTNY, NIEDOŁĘŻNYM CZY
TEŻ BĘDĄCYM W SZCZEGÓLNIE TRUDNYM POŁOŻENIU
MATERIALNYM LUB INNYM, KTÓRE WYMAGAJĄ UDZIELENIA
POMOCY.
1. Pomoc rzeczowa.

W miesiącu grudniu została udzielona pomoc polegająca na rozdaniu paczek żywnościowych
osobom najbardziej potrzebującym z Legnicy i terenów Legnicy. Beneficjentami były osoby
z którymi został przeprowadzony wywiad środowiskowy pozwalający na stwierdzenie ich
aktualnej sytuacji materialnej. Paczki dotarły również do rodzin wychowanków Domu
Dziecka, które na okres świąt wracały do domu. Ogółem zostało rozdane 49 paczek.

2. Pomoc finansowa.
Osobom w szczególnie trudnej sytuacji finansowej została udzielona pomoc finansowa.
3. „Gwiazdkowa Niespodzianka”
Fundacja przy współudziale Kościoła Anastasis zorganizowała „Gwiazdkową Niespodziankę”
dla wychowanków Domu Dziecka. Celem imprezy było niesienie pomocy materialnej
i moralnej wychowankom Domu Dziecka, jak również przekazywanie wzorców pozytywnego
zachowania i uczenie sposobu spędzania wolnego czasu. Celem pośrednim było także
zapewnienie możliwości konstruktywnego spędzania wolnego czasu przez wolontariuszy.
Do Domu Dziecka trafiają najczęściej dzieci, które pochodzą z rodzin dysfunkcyjnych
zarówno pod względem społecznym, jak i wychowawczym. Charakter placówki w jakiej
przebywają zwiększa jedynie poczucie braku stabilności i przynależności. Przez
zorganizowanie „Gwiazdkowej Niespodzianki” chcieliśmy pokazać młodym ludziom, że są
ważni i potrzebni.

I.

W ZAKRESIE WSZELKIEJ POMOCY W KSZTAŁCENIU SIĘ
UMOŻLIWIAJĄCYM
DALSZE
SAMODZIELNE,
NIEZALEŻNE,
NORMALNE ŻYCIE CODZIENNE POTRZEBUJĄCYM.
1. „Pomagam się uczyć”

Praca wychowawcy w Domu Dziecka jest trudna. Mimo, że zamierzeniem jest, aby
wychowawca mógł indywidualnie pracować z każdym dzieckiem w praktyce jest to raczej
nie możliwe. Do każdego dziecka wymagane jest podejście indywidualne. Każde z tych
dzieci ma też różne braki edukacyjne. Z tego też względu od września 2006 do grudnia 2006
był realizowany program „Pomagam się uczyć” . Celem prowadzonych zajęć było
wyrównanie braków edukacyjnych wychowanków Domu Dziecka. Rozwijanie
indywidualnych zainteresowań, przekazywanie wzorców pozytywnego zachowania. Celem
pośrednim było również zapewnienie możliwości konstruktywnego spędzenia wolnego czasu
wolontariuszy.
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B. INFORMACJA O PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ.
Na dzień 31.12.2006 Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

C. ODPISY UCHWAŁ ZARZĄDU FUNDACJI W ZAŁĄCZENIU DO
NINIEJSZEGO SPRAWOZDANIA.
D. INFORMACJA O WYSOKOŚCI UZYSKANYCH PRZYCHODÓW.
Na dzień 31.12.2006 Fundacji uzyskała przychody w wysokości : 8.061,70 zł
1. Przychody z działalności statutowej :
-

8.061,89 zł

Przychody z darowizn pieniężnych: 6.196,80 zł
Przychody z darowizn rzeczowych: 1.865,09 zł

2. Przychody finansowe: 0,01 zł (odsetki od rachunku bieżącego)

E. INFORMACJA O PONIESIONYCH KOSZTACH.
1. Koszty poniesione na realizację celów statutowych: 4.844,62 zł
- W zakresie niesienia pomocy moralnej i propagowania profilaktyki i nauczania
holistycznego uczącego radzenia sobie z problemami życiowymi przy uwzględnieniu nauki
i wartości chrześcijańskich.
„Kolacja nadziei”499,82 zł
w tym :
a. pomoc rzeczowa: 195,16 zł
b. organizacja :
304,66 zł

„Gwiazdkowa Niespodzianka”w tym:
a. pomoc rzeczowa (paczki ):
b. organizacja:

467,02 zł

„Kontrast”
w tym :

111,55 zł
a. przygotowania:

347,79 zł
119,23 zł

111,55 zł
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- W zakresie niesienia wszechstronnej pomocy materialnej osobom chorym, samotny,
niedołężnym czy też będącym w szczególnie trudnym położeniu materialnym lub innym,
które wymaga udzielenie pomocy
-Koszty związane z pomocą rzeczową wyniosły na dzień 31.12.2006 wartość: 1.593,23 zł
-Koszty związane z pomocą finansową wyniosły na dzień 31.12.2006 wartość: 2.173,00 zł

2. Koszty poniesione na administrację na dzień 31.12.2006 r.: 463,08 zł

LP

TYTUŁ KOSZTÓW

KWOTA
/zł/

1.

Zużycie materiałów i energii

202,88

2.

Usługi obce

85,20

3.

Podatki i opłaty

0,00

4.

Wynagrodzenie oraz ubezpieczenie społeczne i inne
świadczenia

0,00

5.

Amortyzacja

0,00

6.

Pozostałe

175,00

RAZEM

463,08

F. POZOSTAŁE DANE.

I.

Informacja o osobach zatrudnionych w Fundacji.

Fundacja ESPA nie zatrudnia pracowników etatowych.
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Prezes Fundacji Bernadetta Jaguszewska oraz członkowie zarządu pracują charytatywnie.
Łączna kwota wypłaconych wynagrodzeń : 0,00 zł

III.

Wysokość przeciętnego wynagrodzenia wypłacanego członkom zarządu:
0,00 zł

IV.

Wydatki na wynagrodzenie z umowy zlecenie:
0,00 zł

V.

Informacje o rachunku bankowy.

Fundacja podpisała umowę na prowadzenie rachunku bankowego z
Bankiem Pekao S.A. I O. W Legnicy .
Saldo rachunku na dzień 31.12.2006 r. wyniosło:

VI.

1 031,90 zł

Nabyte środki trwałe na dzień 31.12.2006 r.

W roku 2006 nie zostały nabyte żadne środki trwałe na rzecz Fundacji.

VII.

Wartość zobowiązań i aktywów Fundacji ujętych w Bilansie sporządzonym
na dzień 31.12.2006 r.

1. Aktywa
a. aktywa trwałe :
b. aktywa obrotowe:
- zapasy rzeczowych aktywów obrotowych:
- inwestycje krótkoterminowe:

0,00 zł
2 754,20 zł
391,47 zł
2 362,73 zł

2. Pasywa
a. fundusze własne:

0,00 zł

b. zobowiązania i rezerwy na zobowiązania:

2 754,20 zł

- rozliczenie międzyokresowe:

2 754,20 zł
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VIII. Na dzień 31.12.2006 r. działalność zlecona nie wystąpiła.

IX.

Informacja o rozliczeniach fundacji z tytułu ciążących na niej
zobowiązaniach podatkowych.

Fundacja jest zwolniona ze składania zeznań podatkowych o osiągniętych dochodach jako
podatnik osiągający dochody o których mowa w art.17 ust.1 pkt 4-8 jest zwolniona
przedmiotowo z podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art.17 ust.1 pkt
6c ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych.
Fundacja nie osiąga przychodów z działalności gospodarczej oraz nie dokonuje wydatków
na cele inne niż statutowe.

X. W okresie sprawozdawczym nie prowadzono żadnych kontroli.

Bernadetta Jaguszwska - Prezes Fundacji ESPA.................................................
mgr Dorota Kubiak -Członek Zarządu...............................................................
Reinhard Stadlabauer- Członek Zarządu.............................................................
Zbigniew Swobodziński-Członek Zarządu...................................................
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