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Fundacja-Instytut Praw Pacjenta i  Edukacji Zdrowotnej 

Ul. Sobieskiego 102/42, 00-764 Warszawa 

 

 

Informacja dodatkowa do bilansu i rachunków za rok 2013. 

 

1. Informacje ogólne 

 

Działalność Fundacji w 2013 r. koncentrowała się na realizacji działań związanych z celami statutowymi. 

Fundacja koncentrowała się na organizacji konferencji  i warsztatów związanych ze wsparciem ruchu organizacji 

pacjentów, badaniem postaw pracowników służby zdrowia, propagowaniem praw pacjenta w społeczeństwie. 

Prace prowadzone były ze środków uzyskanych od prywatnych, instytucjonalnych darczyńców oraz  z  

Funduszu  Fundacji Instytutu Spraw Publicznych   i  Funduszu dla Organizacji Pozarządowych – Grant Blokowy 

Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. 

 

2.  Metody wyceny 

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne na dzień bilansowy wyceniono wg cen nabycia 

pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne. 

Amortyzacja   środków  trwałych i  wartości  niematerialnych  i prawnych o wartości początkowej powyżej 

3.500 zł., dokonywana była metodą liniową. 

Amortyzacja środków majątkowych o wartości od 500 do 3.500 zł., dokonywana była w sposób uproszczony. W 

miesiącu, w którym oddano taki środek do użytkowania dokonano jednorazowego odpisu w wysokości 100% 

wartości. 

Zapasy rzeczowych składników majątku obrotowego wycenione były wg cen nabycia. 

 

3.  Uzupełniające dane o aktywach i pasywach: 

Aktywa trwałe:  

Stan środków trwałych          na dzień 01.01.2013 r.                               12.765,71                                             

Zwiększenie                                                                                                          -- 

Zmniejszenie            9.999,50 

Stan                                       na dzień 31.12. 2013 r.                               22.765,21     

 

Umorzenie środków trwałych na dzień 01.01.2013 r.                              9.223,82 

Zwiększenie                                                                                              3.195,46 

Zmniejszenie                                                                                                 -- 

Stan                                         na dzień 31.12.2013 r.                            12.419,28 
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Aktywa Obrotowe: 

Należności krótkoterminowe                                                                      53.657,10 

Pasywa 

Na zobowiązania Fundacji składają się: 

Zobowiązania z tytułu rozl. z dost. i odbior.                                                 3.553,66 

Zobowiązania z tytułu rozrachunków z budżetem                                           186,00 

Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                                                                 54,00 

Zobowiązania pozostałe                                                                               1.196,23 

Razem                                                                                                          4.989,89 

 

4.  Informacja o strukturze przychodów 

Na przychody Fundacji Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej w okresie rozliczeniowym 01.01. – 31.12. 

2013. r. składają się: 

Rodzaj przychodu: 

Przychody z działalności statutowej                                                          785.985,94 

Przychody finansowe                                                                                   5.260,16 

Pozostałe przychody                                                                                            -- 

Razem                                                                                                       791.246,10 

5.  Informacja o strukturze kosztów 

Koszty realizacji zadań statutowych                                                          748.380,82 

Koszty administracyjne                                                                               34.837,53 

Pozostałe koszty finansowe                                                                               ----               

Razem                                                                                                       783.218,35 

6. Dane o zmianach funduszu statutowego 

Stan funduszu statutowego na dzień  01.01.2013                                      320.863,23 

Po zmianach                                                                                              337.628,37 

7. Dane o udzielonych gwarancjach i poręczeniach 

Fundacja nie udzielała w 2013 r. żadnych gwarancji i poręczeń. 

8.  Informacje o tendencjach zmian w przychodach i kosztach 

 Wynik finansowy Fundacji za rok 2013 wyniósł :                                       8.027,75 

 

Warszawa dnia 25.03.2014r. 

 

                  Za Zarząd Fundacji: 

 

 

 


