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INFORMACJA DODATKOWA
DO BILANSU I RACHUNKU WYNIKÓW ZA 2011 R

Fundacja im.Darii Trafankowskiej została ustanowiona aktem notarialnym Rep A nr 843/2007
przez Związek Zawodowy Aktorów Polskich w dniu 24 stycznia 2007 roku.
Fundacja została wpisana do Krajowego rejestru Sądowego w dniu 2 kwietnia 2007 pod
numerem 0000277594.
W roku 2010 Fundacja uzyskała status Organizacji Pożytku Publicznego
Celem Fundacji jest udzielanie aktorom wszelkiej pomocy ,zarówno materialnej jak i
niematerialnej w ratowaniu życia i zdrowia w sytuacjach ich poważnego zagrożenia a także w
przypadkach zdarzeń losowych i sytuacjach kryzysowych wymagających szczególnego
wsparcia.
Fundacja nie powadzi działalności gospodarczej
Przychody Fundacji w 2011 r darowizny i wpływy z 1%
Koszt działalności Fundacji w 2011 r to głownie udzielanie pomocy aktorom.

W roku 2011 Fundacja wykazuje następujące wartości w Rachunku Zysków i Strat

Przychody statutowe
Wtymz 1%
Koszty realizacji zadań statutowych
Wtymz 1%
Wynik na działalności statutowej
Koszty administracyjne
Pozostałe przychody
Wynik na całokształcie działalności

Bilansowa suma aktywów i pasywów 131 279,11 zł

Rozrachunki krajowe wykazane zostały na dzień bilansowy wg. kwoty wymagającej zapłaty.
Rzeczowe składniki majątku trwałego wyceniane są wg ich wartości początkowej w oparciu o
cenę nabycia pomniejszoną o umorzenie zgodnie z Ustawą o podatku dochodowym od osób
prawnych z dnia. 15.02.1992 r z późniejszymi zmianami
Środki pieniężne w kasie i na rachunku bankowym wycenione zostały w wartości nominalnej.
Przy obliczaniu zysku netto Fundacja nie nalicza obowiązkowych obciążeń wyniku netto z
tytułu podatku dochodowego - całość dochodu jest przeznaczana na cele pożytku publicznego

Fundacja w 2011 roku zatrudniała 1 pracownika na umowę o pracę
Fundacja nie wypłacała żadnych należności dla osób wchodzących w skład organów
zarządzających i nadzorujących
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Gł6wna Księgowa

Fundacja prowadzi Księgę Handlową przy użyciu komputera w programie RAKS
Księgowania odbywają się wyłącznie na kontach zespołu ,,4".
W roku 2011 Fundacja osiągnęła stratę w wysokości 3 180,31 zł.
Fundacja nie tworzyła rezerw ,nie było potrzeby aktualizacji należności ponieważ są one
płacone przed upływem terminu ich płatności
Fundacja nie zaciągała i nie udzielała w 2011 r. żadnych kredytów
Fundacja ma zamiar kontynuować swoja działalność na większą skalę w przyszłym roku


