
DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

I

1) Zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych
początek roku 2017- 75504,35
koniec roku 2017 - 105171,13

2) Zakres zmian wartości grup rodzajowych wartości niematerialnych i prawnch
poczatek roku 2017- 9346,01
koniec roku 2017 - 11206,98

3) Fundacja VIVE Serce Dzieciom nie posiada gruntów użytkowanych wieczyście

4) wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie 
umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
- nie dotyczy Fundacji VIVE Serce Dzieciom

5) Fundacja VIVE Serce Dzieciom nie posiada subskrybowanych akcji

6) wykorzystanie i oraz stan końcowy kapitałów Fundacji VIVE Serce Dzieciom

a) kapitał podstawowy
początek roku 2017- 20000,00
koniec roku 2017 - 20000,00
b) kapitał zapasowy
początek roku 2017- 35340,16
koniec roku 2017 - 35340,16

7) Podział zysku lub pokrycie straty
Rok obrachunkowy 2017 Fundacja rozpoczęła przeniesieniem kwoty 721953,11 ( wynik finansowy) na 
zobowiązania długoterminowe w wysokości 582039,51 (  środki zbierane na leczenie podopiecznych) oraz 
zobowiązania krótkoterminowe w wysokości 139913,60   ( 1% podatku, zbiórka publiczna, wydatki na leczenie 
dzieci). Na koniec roku obrotowego 2017 koszty były wyższe niż przychody w związku z częściowym pokryciem 
zobowiązań długoterminowych.

8) Fundacja VIVE Serce Dzieciom nie tworzyła rezerw na początek roku obrotowego 2017

9) Wartość należności na początek roku obrotowego, zwiększeniach,wykorzystaniu,rozwiązaniu i stanie na 
koniec roku obrotowego
początek roku 2017 - 1753,86 (1367,66 - środki podwójnie zapłaconej przez Fundację faktury i 386,20 
rozrachunki z budżetem)
koniec roku 2017 - 30583,07(rozliczenie kompensacyjne  29947,31, nadpłata zobowiązań 249,56 oraz 386,20 
rozrachunki z budżetem). 

10) Podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywalnym umową 
okresie spłaty
a) do 1 roku
początek roku 2017 - 159910,91 
koniec roku 2017 - 146994,61
Dotyczy zobowiązań na przełomie roku obrotowego
b) powyżej 1 roku do 3 lat 411986,82 
c) powyżej 3 roku do 5 lat 200000,00
d)powyżej  5 lat nie dotyczy Fundacji VIVE Serce Dzieciom

11) w Fundacja VIVE Serce Dzieciom nie wystąpiły czynne ani bierne rozliczenia międzyokresowe

12) Fundacja VIVE Serce Dzieciom nie ma zobowiązań zabezpieczonych na majatku jednostki

13) Fundacja VIVE Serce Dzieciom nie posiada zobowiązań warunkowych, nie udziela gwarancji oraz 
poręczen wekslowych, nie jest jednostka powiązaną

II

Druk: MPiPS



1) strukturę rzeczową (rodzaje działalności) i terytorialną (rynki geograficzne) przychodów netto ze sprzedaży 
towarów i produktów - nie dotyczy Fundacji VIVE Serce Dzieciom
2) dane o kosztach wytworzenia produktow na własne potrzeby i kosztach rodzajowych - nie dotyczy Fundacji 
VIVE Serce Dzieciom
3) w Fundacji VIVE Serce Dzieciom nie wystapiły w roku obrotowym odpisy aktualizacyjne środków trwałych
4) informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej - nie dotyczy Fundacji VIVE Serce 
Dzieciom

5) struktura przychodow Fundacji VIVE Serce Dzieciom :

darowizny osoby fizyczne w roku obrotowym 2017 - 60278,69
darowizny osoby prawne - 529632,09
dotacje - 22 000,00
1% podatku za rok 2016 - 184852,63
aukcje,licytacje,zbiórki publiczne - 56334,40
przychody finansowe - 10709,81

6) struktura kosztów Fundacji VIVE Serce Dzieciom

  a) świadczenia pieniężne - 
w tym:
 stypendia programów: LPS VIVE i LPS KORAB - 52350,00
 stypendia programu Mistrzowie Matematyki - 48000,00 
 refinansowanie leczenia i rehabilitacji - 49647,40
 1 % podatku kierowany na konkretne dzieci - 86468,16                                                 
 1 % podatku dla organizacji, klubów sportowych - 4515,20
 wypłaty darowizn na rzecz dzieci - 64601,49
 pomoc organizacjom i instytucjom - 6600,00
 wypłata środków ze zbiórki publicznej - 5700,00

b) świadczenia niepieniężne i finansowanie projektów 
w tym:
1% podatku projekt MLPR - 13308,87
1% podatku projekt LPS KORAB - 19811,01
1% podatku projekt "Recycling na miarę" - 5622,33
1% podatku projekt "Dbam o świat" - 1672,80
1% podatku projekt Akcje własne Fundacji - 2454,85
1% podatku pomoc indywidualna - 2288,25
1% podatku pomoc grupowa - 4030,93 
1% podatku reklama - 3054,09
koszty sprzętu medycznego i rehabilitacji - 21415,67
koszt projektu MLPR - 79602,59
koszt projektu LPS KORAB - 84369,26
koszt projektu LPS VIVE - 22696,87
koszt projektu Mistrzowie matematyki - 9662,36
koszt projektu "Recycling na miarę" - 26363,70
koszt projektu  "Dbam o Świat" - 4990,90
koszt projektu "Odpady problem czy zasób" -1150,00
koszt projektu "Slow weekend" - 548,43
koszt projektu "Kuźnia charakterów" - 7000,00
Akcje własne - 7744,92
Imprezy okolicznościowe - 46351,94
pomoc grupowa - 691,09
pomoc indywiduala - 13716,59
koszty Ząrzadu - 209838,66
koszty finansowe i operacyjne - 1135,41
podatek w wysokości 2,00 zł.z tytułu poniesionych kosztów odsetek budżetowych.

7) koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły 
koszt wytworzenia środków
 trwałych w budowie w roku obrotowym - nie dotyczy Fundacji VIVE Fundacja Serce Dzieciom

8) informacja o zyskach i stratach nadzwyczjnych z podziałem na losowe i pozostałe - nie dotyczy Fundacji 
VIVE 
Fundacja Serce Dzieciom
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Sporządzono dnia:

nie dotyczy Fundacji VIVE Serce Dzieciom

IV

nie dotyczy Fundacji VIVE Serce Dzieciom

V

1-2) nie dotyczy Fundacji VIVE Serce Dzieciom
3) Zatrudnienie w  Fundacji VIVE Serce Dzieciom w 2017
- 3 osoby umowa o pracę pełny etat
-10 osób umowy cywilnoprawne w tym: 2 pielęgniarki, 1 sędzia sportowy, 2 osoby obsługi technicznej, 1 
informatyk, 4 opiekunki młodzieży.
4) przeciętne miesięczne wynagrodzenie Prezesa Zarządu 5701,15
5-6) nie dotyczy Fundacji VIVE Serce Dzieciom

VI

1-3) nie dotyczy Fundacji VIVE Serce Dzieciom
4) Informacje dotyczące porównalności danych sprwozdania finansowego za 2016 rok do roku 2017
-darowizny osoby fizyczne 2016 rok - 24338,31
-darowizny osoby fizyczne 2017 rok - 60278,69

-darowizny osoby prawne 2016 rok - 448 710,05
-darowizny osoby prawne 2017 rok - 529 632,09

-dotacje 2016 rok - 27 000,00
-dotacje 2017 rok - 22 000,00

1% podatku 2016 -  127 383,50
1% podatku 2017 -  184 852,63

VII

Fundacja VIVE Serce Dzieciom w roku obrotowym 2017 działała samodzielnie

VIII

nie dotyczy Fundacji VIVE Serce Dzieciom

IX

Sytuacja finansowa Fundacji VIVE Serce Dzieciom jest stabilna.

X

brak
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