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Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018
GDAŃSKA FUNDACJA KORCZAKA
“KOCHAJ I DAWAJ PRZYKŁAD”
80-307 Gdańsk, ul. Abrahama 56
Gdańska Fundacja Korczaka “KOCHAJ I DAWAJ PRZYKŁAD” (Fundacja) w Gdańsku wpisana
została do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000553887 w dniu 17.04.2015r.
Wpisu dokonano na podstawie statutu sporządzonego 12.03.2015r. przez notariusz Małgorzatę Imach
w siedzibie Kancelarii Notarialnej w Gdańsku.
Fundacja działa na podstawie ustawy z dnia 6.04.1984r. o fundacjach (Dz.U. z 1991r. nr 46, poz. 203
ze zm.), ustawy z 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2014r.
poz. 1118 ze zm.).
Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister pracy i polityki społecznej.
Fundacja ma w systemie podmiotów gospodarki narodowej REGON statystyczny numer
identyfikacyjny 361302276 - nadany przez Urząd Statystyczny w Gdańsku.
Fundacji nadano podatkowy numer identyfikacyjny 5842741171.
Rok sprawozdawczy jest drugim rokiem działalności Fundacji.
Celem działalności Fundacji jest prowadzenie wszechstronnej działalności w zakresie rozwoju, ochrony
zdrowia lub wychowania dzieci, w szczególności dzieci pozbawionych opieki rodziców biologicznych,
przebywających w Domu im. Janusza Korczaka Regionalnej Placówce Opiekuńczo-Terapeutycznej w
Gdańsku.
Fundacja nie działa w celu osiągnięcia zysku a jej całkowity dochód przeznacza na realizację celów
statutowych.
Zgodnie ze statutem Fundacji czas trwania Fundacji jest nieograniczony.
Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez
jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości oraz nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie
kontynuowania przez nią działalności.
Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego na dzień
31 grudnia 2018r. są zgodne z ustawą o rachunkowości z 29 września 1994r z późniejszymi zmianami.
Księgi Fundacji prowadzone są metodą komputerową przy zastosowaniu systemu Sage Symfonia
Finanse i Księgowość opracowanego przez Sage Sp. z o.o. w Warszawie, w siedzibie Fundacji.

Strona |2

GDAŃSKA FUNDACJA KORCZAKA
“KOCHAJ I DAWAJ PRZYKŁAD”

Metoda wyceny i ewidencjonowania poszczególnych składników majątku Fundacji:
➢ Majątek trwały wyceniony jest według cen nabycia lub kosztów wytworzenia bądź wartości po
aktualizacji - pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne (umorzeniowe).
Ewidencja analityczna środków trwałych prowadzona jest na tabeli amortyzacyjnej.
Majątek trwały amortyzowany jest zgodnie z planem amortyzacji z zastosowaniem stawek
amortyzacji zgodnie z przewidywanym okresem gospodarczej użyteczności.
➢ Środki trwałe w budowie - w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z
ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
Ewidencjonowane na kontach analitycznych z podziałem na poszczególne zadania inwestycyjne.
➢ Inwestycje krótkoterminowe - według ceny nabycia lub ceny (wartości) rynkowej, zależnie od tego,
która z nich jest niższa albo według skorygowanej ceny nabycia - jeżeli dla danego składnika
aktywów został określony termin wymagalności, a krótkoterminowe inwestycje, dla których nie
istnieje aktywny rynek, w inny sposób określonej wartości godziwej.
➢ Zapasy rzeczowych składników aktywów obrotowych - według cen nabycia lub kosztów
wytworzenia nie wyższych od cen ich sprzedaży netto, na dzień bilansowy - według cen nabycia.
Zakupione materiały pomocnicze i eksploatacyjne są księgowane w ciężar kosztów działalności.
➢ Należności i udzielone pożyczki - w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem ostrożności.
Ewidencjonowane analitycznie na poszczególnych odbiorców, z podziałem na miejsce
powstawania.
➢ Zobowiązania wobec dostawców - w kwocie wymagającej zapłaty, przy czym zobowiązania
finansowe, których uregulowanie zgodnie z umową następuje drogą wydania aktywów
finansowych innych niż środki pieniężne lub wymiany na instrumenty finansowe - według wartości
godziwej.
Ewidencjonowane analityczne na poszczególnych dostawców.
Rozrachunki publicznoprawne w rzeczywistych wartościach zgodnych z deklaracjami.
Ewidencjonowane analityczne z podziałem na poszczególne tytuły podatkowe.
➢ Kapitały (fundusze) własne oraz pozostałe aktywa i pasywa - w wartości nominalnej.
➢ W Fundacji nie tworzy się rezerw na przyszłe świadczenia pracownicze, takie jak odprawy
emerytalne oraz nagrody jubileuszowe, jak również rezerw na przyszłe zobowiązania, o ile nie
wpływają one istotnie na sumę aktywów i wynik finansowy Fundacji.
Fundacja sporządza rachunek zysków i strat w wariancie porównawczym.
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Bilans sporządzony na dzień 31.12.2018 r.
Stan na dzień
31-12-2017
31-12-2018

A K T YWA
A.
I.

II.

III.

IV.

V.

B.
I.

II.

III.

IV.

C.
D.

AKTYWA TRWAŁE

1

Wartości niematerialne i prawne
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych
2. Wartość firmy
3. Inne wartości niematerialne i prawne
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne
Rzeczowe aktywa trwałe
1. Środki trwałe
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej
c) urządzenia techniczne i maszyny
d) środki transportu
e) inne środki trwałe
2. Środki trwałe w budowie
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie
Należności długoterminowe
1. Od jednostek powiązanych
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3. Od pozostałych jednostek
Inwestycje długoterminowe
1. Nieruchomości
2. Wartości niematerialne i prawne
3. Długoterminowe aktywa finansowe
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
c) w pozostałych jednostkach
4. Inne inwestycje długoterminowe
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2. Inne rozliczenia międzyokresowe

AKTYWA OBROTOWE

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
29
34
39
40
41
42

-

113 503,14

-

113 503,14
113 503,14
113 503,14
-

134 931,44

108 252,47

Zapasy
44
1. Materiały
45
2. Półprodukty i produkty w toku
46
3. Produkty gotowe
47
4. Towary
48
5. Zaliczki na dostawy
49
Należności krótkoterminowe
50
1. Należności od jednostek powiązanych
51
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
56
3. Należności od pozostałych jednostek
61
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
62
- 12 miesięcy
63
- powyżej 12 miesięcy
64
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych
65
c) inne
66
d) dochodzone na drodze sądowej
67
Inwestycje krótkoterminowe
68
134 931,44
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe
69
134 931,44
a) w jednostkach powiązanych
70
b) w pozostałych jednostkach
75
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne
80
134 931,44
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach
81
134 931,44
- inne środki pieniężne
82
- inne aktywa pieniężne
83
2. Inne inwestycje krótkoterminowe
84
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
85
-

105 065,12
105 065,12
105 065,12
105 065,12
3 187,35

43

NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY
UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE

SUMA AKTYWÓW

86
87

134 931,44

221 755,61
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Stan na dzień
31-12-2017
31-12-2018

P A S YWA
A.

KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY

I.

Kapitał (fundusz) podstawowy
- Fundusz założycielski
- tworzony z wyników finansowych
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki
- na udziały (akcje) własne
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych
VI. Zysk (strata) netto
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)

B.
I.

II.

III.

IV.

ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA
Rezerwy na zobowiązania
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
- długoterminowa
- krótkoterminowa
3. Pozostałe rezerwy
- długoterminowe
- krótkoterminowe
Zobowiązania długoterminowe
1. Wobec jednostek powiązanych
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3. Wobec pozostałych jednostek
a) kredyty i pożyczki
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe
d) zobowiązania wekslowe
e) inne
Zobowiązania krótkoterminowe
1. Wobec jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
- do 12 miesięcy
- powyżej 12 miesięcy
b) inne
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
- do 12 miesięcy
- powyżej 12 miesięcy
b) inne
3. Wobec pozostałych jednostek
a) kredyty i pożyczki
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
- do 12 miesięcy
- powyżej 12 miesięcy
e) zaliczki otrzymane na dostawy
f) zobowiązania wekslowe
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń
h) z tytułu wynagrodzeń
i) inne
3. Fundusze specjalne
Rozliczenia międzyokresowe
1. Ujemna wartość firmy
2. Inne rozliczenia międzyokresowe
- długoterminowe
- krótkoterminowe

SUMA PASYWÓW

1

133 336,44

219 681,53

2

14

95 215,79
1 000,00
94 215,79
38 120,65
-

133 336,44
1 000,00
132 336,44
86 345,09
-

15

1 595,00

2 074,08

16

1 595,00
1 595,00
1 395,00
1 395,00
200,00
-

2 074,08
2 074,08
1 540,00
1 540,00
534,08
-

134 931,44

221 755,61

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
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Rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018 r.
TR EŚĆ
A.

Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:
- od jednostek powiązanych
I.
Przychody statutowe
II.
Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)
III.
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki
IV.
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów
B.
Koszty działalności operacyjnej
I.
Amortyzacja
II.
Zużycie materiałów i energii
III.
Usługi obce
IV.
Podatki i opłaty, w tym:
- podatek akcyzowy
V.
Wynagrodzenia
VI.
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
- emerytalne
VII.
Pozostałe koszty rodzajowe
VIII.
Wartość sprzedanych towarów i materiałów

C.
D.
I.
II.
III.
IV.
E.
I.
II.
III.

F.
G.
I.

II.
III.
IV.
V.
H.
I.
II.
III.
IV.

I.
J.
K.

L.

Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)
Pozostałe przychody operacyjne
Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
Dotacje
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
Inne przychody operacyjne
Pozostałe koszty operacyjne
Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
Inne koszty operacyjne

Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)
Przychody finansowe
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
a) od jednostek powiązanych, w tym:
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
b) od jednostek pozostałych, w tym:
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
Odsetki, w tym:
- od jednostek powiązanych
Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
- w jednostkach powiązanych
Aktualizacja wartości aktywów finansowych
Inne
Koszty finansowe
Odsetki, w tym:
- dla jednostek powiązanych
Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
- w jednostkach powiązanych
Aktualizacja wartości inwestycji
Inne

Zysk (strata) brutto (F + G - H)
Podatek dochodowy
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)

Zysk (strata) netto (I-J-K

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Suma w złotych na dzień
31-12-2017
31-12-2018
176 540,00
203 541,44
176 540,00
203 541,44
138 420,69
117 196,33
8 107,36
34 758,54
10 407,60
78 141,87
59 944,21
150,00
17 630,00
30 590,00
725,97
7 740,28
7 421,19
-

38 119,31
-

86 345,11
0,02
0,02

28

38 119,31

29

1,34
1,34
-

-

-

-

30
31
32
33
34
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

86 345,09

43
44
45
46
47
48
49

38 120,65
-

38 120,65

86 345,09
-

86 345,09
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Dodatkowe informacje i objaśnienia
za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018
1. OBJAŚNIENIA DO BILANSU
1)

szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz
inwestycji długoterminowych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia
z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku
amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia;

Treść

A. Wartość początkowa
Stan na BO
+ zwiększenia
- zmniejszenia
stan na BZ
B. Umorzenia / odpisy aktualizujące
Stan na BO
+ zwiększenia
- zmniejszenia
stan na BZ
C. Wartość księgowa netto - BO
D. Wartość księgowa netto - BZ

2)

budynki, lokale i
obiekty inż.
lądow. i wodnej

grunty własne

urządzenia
techniczne i
maszyny

środki transportu inne środki trwałe

Razem środki
trwałe

-

-

-

121 610,50
121 610,50

-

121 610,50
121 610,50

-

-

-

8 107,36
8 107,36
113 503,14

-

8 107,36
8 107,36
113 503,14

kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla
długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych;

nie występują
3) kwotę kosztów zakończonych prac rozwojowych oraz kwotę wartości firmy, a także wyjaśnienie okresu ich odpisywania,
określonego odpowiednio w art. 33 ust. 3 oraz art. 44b ust. 10;

nie występują
4) wartość gruntów użytkowanych wieczyście;
nie występują
5)

wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów
najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu;

nie występują
6)

liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych lub praw, w tym świadectw udziałowych, zamiennych
dłużnych papierów wartościowych, warrantów i opcji, ze wskazaniem praw, jakie przyznają;

nie występują
7) dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach,
wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego;

nie występują
8)

dane o strukturze własności kapitału podstawowego oraz liczbie i wartości nominalnej subskrybowanych akcji, w tym
uprzywilejowanych;

Kapitał stanowi:
- fundusz założycielski o wartości
- tworzony z wyników lat poprzednich
9)

1 000,00 zł
133 336,44 zł

stan na początek roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy kapitałów (funduszy) zapasowych,
rezerwowych oraz kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny, o ile jednostka nie sporządza zestawienia zmian w kapitale
(funduszu) własnym;

nie występują
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10) propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy;

Zgodnie ze statutem całość dodatniego wyniku za rok obrotowy zostanie przekazana na działalność
statutową Fundacji.
11) dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu,
rozwiązaniu i stanie końcowym;

Fundacja nie tworzyła rezerw w roku sprawozdawczym
12) podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym
umową, okresie spłaty:
a) do 1 roku,
b) powyżej 1 roku do 3 lat,
c) powyżej 3 do 5 lat,
d) powyżej 5 lat;

nie występują
13) łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń;

nie występują
14) wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń
międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a
zobowiązaniem zapłaty za nie;

Rozliczenia międzyokresowe w całości obejmują ubezpieczenie samochodu przeznaczonego do
przewozu dzieci.
15) w przypadku gdy składnik aktywów lub pasywów jest wykazywany w więcej niż jednej pozycji bilansu, jego powiązanie
między tymi pozycjami; dotyczy to w szczególności podziału należności i zobowiązań na część długoterminową i
krótkoterminową;

nie występują
16) łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także
wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz
charakteru i formy tych zabezpieczeń; odrębnie należy wykazać informacje dotyczące zobowiązań warunkowych w
zakresie emerytur i podobnych świadczeń oraz wobec jednostek powiązanych lub stowarzyszonych;

nie występują
17) w przypadku gdy składniki aktywów niebędące instrumentami finansowymi są wyceniane według wartości godziwej:
a. istotne założenia przyjęte do ustalenia wartości godziwej, w przypadku gdy dane przyjęte do ustalenia tej wartości
nie pochodzą z aktywnego rynku,
b. dla każdej kategorii składnika aktywów niebędącego instrumentem finansowym - wartość godziwą wykazaną w
bilansie, jak również odpowiednio skutki przeszacowania zaliczone do przychodów lub kosztów finansowych lub
odniesione na kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny w okresie sprawozdawczym,
c. tabelę zmian w kapitale (funduszu) z aktualizacji wyceny obejmującą stan kapitału (funduszu) na początek i koniec
okresu sprawozdawczego oraz jego zwiększenia i zmniejszenia w ciągu roku obrotowego.

nie występują
18) środki pieniężne zgromadzone na rachunku VAT, o którym mowa w:
a. art. 62a ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 2187, 2243 i 2354),
b. art. 3b ust. 1 ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (Dz. U. z
2018 r. poz. 2386 i 2243).

nie występują
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2. OBJAŚNIENIA DO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT
1)

strukturę rzeczową (rodzaje działalności) i terytorialną (rynki geograficzne) przychodów netto ze sprzedaży towarów i
produktów, w zakresie, w jakim te rodzaje i rynki istotnie różnią się od siebie, z uwzględnieniem zasad organizacji
sprzedaży produktów i świadczenia usług;

Całość przychodów Fundacji w roku sprawozdawczym wynika z jej działalności
statutowej prowadzonej na terenie Polski.
Struktura rzeczowa przychodów przedstawia się następująco:
przedmiot sprzedaży
2017 r.
darowizny pieniężne od osób fizycznych
89 215,99
darowizny pieniężne od osób prawnych
53 326,02
darowizny rzeczowe
0,00
refundacje
13 260,00
zbiórki i darowizny celowe
20 737,99
wpływy z 1% podatku
RAZEM:
2)

176 540,00

2018 r.
79 994,53
47 033,76
0,00
0,00
42 613,55
33 899,60
203 541,44

w przypadku jednostek, które sporządzają rachunek zysków i strat w wariancie kalkulacyjnym, dane o kosztach
wytworzenia produktów na własne potrzeby oraz o kosztach rodzajowych:
a) amortyzacji,
b) zużycia materiałów i energii,
c) usług obcych,
d) podatków i opłat,
e) wynagrodzeń,
f) ubezpieczeń i innych świadczeń, w tym emerytalnych,
g) pozostałych kosztach rodzajowych;

Fundacja sporządza rachunek porównawczy, natomiast struktura kosztów według miejsc
powstawania realizowanej działalności statutowej przedstawia się następująco:
Koszty wg obszarów działania
2017 r.
2018 r.
działalność nieodpłatna
133 655,56
112 711,11
Dom Dziecka - terapie
13 625,00
59 201,72
Dom Dziecka - organizacja wypoczynku
28 734,35
14 147,88
Dom Dziecka - sprzęt medyczny
13 733,00
2 989,99
Dom Dziecka - pozostałe działania
77 563,21
35 485,18
rodziny zastępcze - pozostałe działanie
0,00
886,34
działalność odpłatna
0,00
0,00
koszty ogólnego zarządu
4 765,13
4 485,22
RAZEM:
138 420,69
117 196,33
3)

wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe;

nie dotyczy
4)

wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów;

nie dotyczy
5)

informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do
zaniechania w roku następnym;

nie dotyczy
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rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem,
stratą) brutto;

6)

Treść

Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
7)

Przychody z działalności statutowej
Korekty przychodów opodatkowanych
Przychody opodatkowane
Koszty
Koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów
Koszty działalności statutowej
Koszty uzyskania przychodów opodatkowanych
Zysk/strata brutto
Dochód / strata do opodatkowania
Odliczenia od dochodu
dochód przeznaczony na działalnośći statutową
Kwoty zwiększające podstawę opodatkowania
Podstawa opodatkowania

kwoty składowe

kwoty główne
203 541,44
203 541,44
117 196,35
(112 711,11)

(112 711,11)
4 485,24
86 345,09
199 056,20
(199 056,20)
(199 056,20)
-

-

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
8)

odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły cenę nabycia towarów lub koszt wytworzenia produktów w roku
obrotowym;

nie dotyczy
9)

poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe; odrębnie należy
wykazać poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska;

nie dotyczy
10) kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły
incydentalnie.

nie dotyczy
11) informacje o kosztach związanych z pracami badawczymi i pracami rozwojowymi, które nie zostały zakwalifikowane
zgodnie z art. 33 ust. 2 do wartości niematerialnych i prawnych.

nie dotyczy
3. Dla pozycji sprawozdania finansowego, wyrażonych w walutach obcych - kursy przyjęte do ich wyceny.
nie dotyczy
4. Objaśnienie struktury środków pieniężnych przyjętych do rachunku przepływów pieniężnych, a w
przypadku gdy rachunek przepływów pieniężnych sporządzony jest metodą bezpośrednią, dodatkowo należy
przedstawić uzgodnienie przepływów pieniężnych netto z działalności operacyjnej, sporządzone metodą pośrednią; w
przypadku różnic pomiędzy zmianami stanu niektórych pozycji w bilansie oraz zmianami tych samych pozycji
wykazanymi w rachunku przepływów pieniężnych, należy wyjaśnić ich przyczyny.

Nie dotyczy
5. Informacje o:
1)

charakterze i celu gospodarczym zawartych przez jednostkę umów nieuwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym
do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki;

nie wystąpiły
2)

transakcjach (wraz z ich kwotami) zawartych przez jednostkę na innych warunkach niż rynkowe ze stronami
powiązanymi, przez które rozumie się podmioty powiązane zdefiniowane w międzynarodowych standardach
rachunkowości przyjętych zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19
lipca 2002 r. w sprawie stosowania międzynarodowych standardów rachunkowości, wraz z informacjami określającymi
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charakter związku ze stronami powiązanymi oraz innymi informacjami dotyczącymi transakcji niezbędnymi dla
zrozumienia ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki. Informacje dotyczące
poszczególnych transakcji mogą być zgrupowane według ich rodzaju, z wyjątkiem przypadku, gdy informacje na temat
poszczególnych transakcji są niezbędne dla oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy
jednostki;

nie wystąpiły
3)

przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe;

Fundacja nie zatrudnia pracowników.
4)

wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłaconych lub należnych osobom wchodzącym w skład
organów zarządzających, nadzorujących albo administrujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno) za rok
obrotowy oraz wszelkich zobowiązaniach wynikających z emerytur i świadczeń o podobnym charakterze dla byłych
członków tych organów lub zobowiązaniach zaciągniętych w związku z tymi emeryturami, ze wskazaniem kwoty ogółem
dla każdej kategorii organu;

nie wystąpiły
5)

kwotach zaliczek, kredytów, pożyczek i świadczeń o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzącym w skład
organów zarządzających, nadzorujących i administrujących jednostki, ze wskazaniem ich głównych warunków,
wysokości oprocentowania oraz wszelkich kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych, a także zobowiązań
zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdego
z tych organów;

nie wystąpiły
6)

wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wypłaconym lub
należnym za rok obrotowy odrębnie za:
a) obowiązkowe badanie rocznego sprawozdania finansowego,
b) inne usługi poświadczające,
c) usługi doradztwa podatkowego,
d) pozostałe usługi.

nie wystąpiły
6.
1)

informacje o przychodach i kosztach z tytułu błędów popełnionych w latach ubiegłych odnoszonych w roku obrotowym
na kapitał (fundusz) własny z podaniem ich kwot i rodzaju;

nie wystąpiły
2)

informacje o istotnych zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu
finansowym oraz o ich wpływie na sytuację majątkową, finansową oraz wynik finansowy jednostki;

nie wystąpiły
3)

przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny, jeżeli
wywierają one istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki, ich przyczyny i
spowodowaną zmianami kwotę wyniku finansowego oraz zmian w kapitale (funduszu) własnym, oraz przedstawienie
zmiany sposobu sporządzania sprawozdania finansowego wraz z podaniem jej przyczyny;

nie wystąpiły
4)

informacje liczbowe, wraz z wyjaśnieniem, zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok
poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy.

Nie dotyczy
7. OBJAŚNIENIA DOTYCZĄCE PODMIOTÓW POWIĄZANYCH

Fundacja nie ma jednostek powiązanych.
8. W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło
połączenie:

Nie dotyczy.
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9. W przypadku występowania niepewności co do możliwości kontynuowania działalności, opis tych
niepewności oraz stwierdzenie, że taka niepewność występuje, oraz wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zawiera
korekty z tym związane; informacja powinna zawierać również opis podejmowanych bądź planowanych przez
jednostkę działań mających na celu eliminację niepewności.

Nie dotyczy
10. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji
majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki.

Nie występują
Gdańsk, 18.03.2019r.

...........................................................
Data i podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

Elektronicznie
podpisany przez
Monika
Monika Beata
Beata
Matyszewska
Matyszewska Data: 2019.03.18
23:11:27 +01'00'

........................................................................
data i podpis kierownika jednostki
podpisany
Anna Marzena Elektronicznie
przez Anna Marzena
Kamińska-Hajduk
KamińskaData: 2019.03.26 11:26:21
+01'00'
Hajduk
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Załączniki do rozporządzenia
Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia……..……(poz……….)

Załącznik nr 1

WZÓR

Ministerstwo Pracy
i Polityki Społecznej

✓
✓
✓
✓

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności
organizacji pożytku publicznego
za rok 2018

Formularz należy wypełnić w języku polskim;
Sprawozdawca wypełnia tylko przeznaczone dla niego białe pola;
W trakcie wypełniania formularza istnieje możliwość dodawania wierszy oraz zawijania tekstów w polach;
We wszystkich polach, w których nie będą wpisane odpowiednie informacje, należy wstawić pojedynczy znak myślnika (–).

Data zamieszczenia sprawozdania

I. Dane organizacji pożytku publicznego
1. Nazwa organizacji
2. Adres siedziby i dane
kontaktowe

Gdańska Fundacja Korczaka „Kochaj i dawaj przykład”
Kraj POLSKA

Województwo: POMORSKIE

Powiat: GDAŃSK

Gmina; GDAŃSK

Ulica; ABRAHAMA

Nr domu; 56

Nr lokalu

Miejscowość: GDAŃSK

Kod pocztowy: 80-307

Poczta; GDAŃSK

Nr telefon: 609 128 147

Nr faksu: 58 552 30 40 wew. 26

E-mail. fundacja@korczak.gda.pl

Strona www: korczak.gda.pl

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze
Sądowym
4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku
publicznego
5. Numer REGON

361302276

17.04.2015r
28.06.2017r.
6. Numer KRS

1

0000553887

Imię i nazwisko
7. Skład organu zarządzającego organizacji
(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji
pełnionej przez poszczególnych członków organu zarządzającego)

Funkcja

Wpisany do KRS

Anna Kamińska-Hajduk

Prezes Fundacji

X tak

nie

Katarzyna Krefft

Wiceprezes Fundacji

X tak

nie

Karolina Bortkun

Członek Zarządu

X tak

nie

Imię i nazwisko
Ewa Dołkowska
8. Skład organu kontroli lub nadzoru organizacji

Urszula Miłejszo

(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji
pełnionej przez poszczególnych członków organu kontroli lub
nadzoru)

Katarzyna Narloch
Jan Raczkowski
Ryszard Sobczak

Funkcja
Członek Rady Fundacji
Członek Rady Fundacji
Członek Rady Fundacji
Członek Rady Fundacji
Członek Rady Fundacji

Wpisany do KRS
X tak

nie

X tak

nie

X tak

nie

X tak

nie

X tak

nie

Celem Fundacji jest prowadzenie wszechstronnej działalności w
zakresie rozwoju, ochrony zdrowia lub wychowania dzieci, w
szczególności dzieci pozbawionych opieki rodziców biologicznych,
przebywających w Domu im. Janusza Korczaka Regionalnej
Placówce Opiekuńczo-Terapeutycznej w Gdańsku.

Fundacja prowadzi działalność społecznie użyteczną na
rzecz ogółu społeczności w sferze następujących zadań
publicznych:
1) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i
osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz
wyrównywania szans tych rodzin i osób,
2) wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,
3) działalności na rzecz integracji i reintegracji
zawodowej i społecznej osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym,
4) działalności charytatywnej,
5) ochrony i promocji zdrowia,
6) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych,
7) nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i
wychowania,
8) wypoczynku dzieci i młodzieży,
9) promocji i organizacji wolontariatu,
10) działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa,
rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw
dziecka,
przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
Fundacja realizuje swój cel m.in. poprzez:
1) pomoc finansową lub rzeczową dla osób
znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji
życiowej i materialnej, w tym: zakup żywności,
środków higieny i innych artykułów do realizacji
potrzeb życia codziennego,
2) pomoc dzieciom częściowo lub całkowicie
pozbawionym opieki rodziców,
3) wspieranie programów rehabilitacji zdrowotnej,
społecznej lub zawodowej dzieci lub młodzieży,
1.

9. Cele statutowe organizacji
(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

10. Sposób realizacji celów statutowych
(Należy opisać sposób realizacji celów statutowych organizacji na
podstawie statutu organizacji)

2

4)

5)

6)
7)
8)

9)

organizowanie kwest pieniężnych, zbiórek, w kraju
lub
za
granicą,
pozyskiwanie
sponsorów
okolicznościowych lub stałych
finansowanie
leczenia,
rehabilitacji,
zakup
niezbędnego
sprzętu
medycznego
lub rehabilitacyjnego oraz leków lub środków
medycznych
dla
osób
znajdujących
się
w szczególnie trudnej sytuacji życiowej lub
materialnej.
inicjowanie i rozwijanie specjalistycznych form
pomocy dla dzieci niepełnosprawnych,
pomoc dzieciom z zaburzeniami rozwojowymi –
poprzez diagnozę lub terapię
organizowanie
lub
prowadzenie
placówek
oświatowo-wychowawczych lub edukacyjnych oraz
poradni psychologiczno-pedagogicznych
organizowanie i finansowanie kolonii i wycieczek dla
dzieci lub młodzieży,

10) organizowanie lub finansowanie imprez sportowych,
rekreacyjnych lub
kulturalnych,
11) organizowanie
koncertów
o
charakterze
artystycznym, konkursów lub festynów oraz innych
imprez publicznych,
12) prowadzenie szkoleń lub akcji informacyjnych,
13) podejmowanie działań psychologicznych lub
pedagogicznych na rzecz dzieci krzywdzonych lub
ich rodzin.
14) wspieranie działań w zakresie ochrony praw dzieci,
15) wspieranie lub realizacja projektów opartych na
angażowaniu wolontariuszy,
16) współpracę
z
polskimi
lub
zagranicznymi
instytucjami lub organizacjami, w tym podejmowanie
starań o pomoc rzeczową lub finansową.
II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym
1.Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych
działań podjętych
przez organizację

1. W Lutym Fundacja była współorganizatorem ferii zimowych dla dzieci z Domu im. J.
Korczaka Regionalnej Placówki Opiekuńczo Terapeutycznej w Gdańsku. Dzieci bawiły się w
Loopys world i w sali zabaw Honolulu. Aktywnie spędzały czas na miejskim lodowisku. Mimo
czasu wolnego od nauki edukowały się w Centrum Hevelianum i Centrum Nauki Eksperyment.
Poznały zakątki Narodowego Muzeum Morskiego oraz nowe gatunki odmian ptaków w
Papugarni. Spotkały się z wielkimi tego świata w Muzeum Figur Woskowych, a także obejrzały
Gnomy rozrabiają. Na zakończenie ferii został zorganizowany kulig z ogniskiem.
2. Od stycznia do czerwca Fundacja finansowała dodatkowe terapie dla dzieci z Domu im.
J. Korczaka RPOT w Gdańsku. Terapia Integracji Sensorycznej, Terapia Widzenia, Terapia
Słuchu, Dogoterapia, Rytmika.
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3. W kwietniu Fundacja zapewniła transport dzieciom do Kwidzyna na XXV Jubileuszowe
Forum Teatralne Placówek Kształcenia Specjalnego, gdzie dzieci wystąpiły z przedstawieniem
„Kaczka dziwaczka” zdobywając szereg nagród.
4. W kwietniu zorganizowano wycieczkę do Malborka dla 14 dzieci,
5. W maju i czerwcu Fundacja była współorganizatorem letnich wyjazdów do Zakopanego dla
12 dzieci , gdzie finansowała wszystkie wyjścia i wycieczki po górach.
6. W czerwcu zorganizowaliśmy festyn z okazji Dnia Dziecka dla dzieci z Dom im.
J. Korczaka RPOT w Gdańsku, rodzin zastępczych, wolontariuszy oraz rodzin
zaprzyjaźnionych.
7. W lipcu i sierpniu Fundacja byłą współorganizatorem pobytu wakacyjnego dla 8 dzieci w
Krakowie. Dla wszystkich dzieci zorganizowano wycieczkę do Mega Parku Rozrywki w
Grudziądzu.
8. Od września do grudnia Fundacja finansowała dodatkowe trepie dla dzieci min: Terapia
Integracji Sensorycznej, Terapia Logopedyczną, Dogoterapia, Rytmika, Terapia słuchu,
Terapie widzenia, Taniec na wózkach, Zajęcia sportowe- ogólnorozwijające.
9. Fundacja współfinansowała zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla dzieci z Domu im. J.
Korczaka RPOT w Gdańsku.
10. Fundacja zakupiła nowy 9 -osobowy samochód FORD TRANSIT przystosowany do
przewozu dzieci niepełnosprawnych.
najbliższe sąsiedztwo (osiedle, dzielnica, sołectwo, wieś, przysiółek)

x

gmina
1.2. Zasięg terytorialny faktycznie prowadzonej przez
organizację działalności pożytku publicznego
(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

województwo

kilka gmin

kilka województw

powiat

cały kraj

kilka powiatów

poza granicami kraju

2. Informacja dotycząca liczby odbiorców działań organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji
(Należy oszacować liczbę odbiorców działań organizacji w okresie sprawozdawczym,
w podziale na osoby fizyczne i osoby prawne)

2.2. Informacje na temat innych (niż
wymienionych w pkt 2.1) odbiorców,
na rzecz których organizacja działała
(Np. zwierzęta, zabytki)

Osoby fizyczne

100

Osoby
prawne

1

Nie dotyczy

3. Informacja dotycząca działalności nieodpłatnej pożytku publicznego organizacji w okresie sprawozdawczym
X tak
3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego
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nie

3.2. Należy podać informację na temat przedmiotu
działalności nieodpłatnej organizacji w okresie
sprawozdawczym, wraz ze wskazaniem sfer/y działalności
pożytku publicznego, o których mowa w art. 4 ust.1 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz.
1536, z późn. zm.), a także kodu/ów PKD 2007
odpowiadającego/ych tej działalności. Jeśli organizacja
prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności nieodpłatnej,
należy podać informację na temat trzech głównych
rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów),
zaczynając od głównego przedmiotu działalności

Sfera działalności pożytku
Przedmiot działalności
Numer Kodu (PKD)
publicznego
POMOCY SPOŁECZNEJ, W
TYM POMOCY RODZINOM I
POZOSTAŁA POMOC
OSOBOM W TRUDNJE
SYTUACJI ŻYCIOWEJ
SPOŁECZNA Z
87.90.Z
ORAZ WYRÓWNYWANIA
ZAKWATEROWANIEM
SZANS TYCH RODZIN I
OSÓB
POZOSTAŁA POMOC
WSPIERANIU
RODZINY
SPOŁECZNA BEZ
I
SYSTEMU
PIECZY
ZAKWATEROWANIA GDZIE 88.99.Z
ZSATĘPCZEJ
INDZIEJ NIE
SKLASYFIKOWANA
DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ
DZIAŁALNOŚC
OSÓB
86.90.A
NIEPEŁNOSPRAWNYCH
FIZJOTERAPEUTYCZNA

4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym
4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

4.2. Należy podać informację na temat przedmiotu

Sfera działalności pożytku
publicznego

X NIE
Przedmiot działalności

Numer Kodu (PKD)

działalności odpłatnej organizacji w okresie
sprawozdawczym, wraz ze wskazaniem sfer/y działalności
pożytku publicznego, o których mowa w art. 4 ust.1 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie, a także kodu/ów PKD 2007
odpowiadającego/ych tej działalności. Jeśli organizacja
prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności odpłatnej, należy
podać informację na temat trzech głównych rodzajów
działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od
głównego przedmiotu działalności

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym
NIE

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą
Numer kodu (PKD)
5.2. Należy podać informację na temat przedmiotu
działalności gospodarczej organizacji wraz z opisem tej
działalności w okresie sprawozdawczym, a także kodu/ów
PKD 2007 odpowiadającego/ych tej działalności. Jeśli
organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności
gospodarczej, należy podać informację na temat trzech
głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3
kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności

III. Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym
1. Informacja o przychodach organizacji
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Przedmiot i opis działalności

1.1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników/zysków i strat)

203 541 ,44 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego

203 541,44 zł

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego

0,00 zł

c) Przychody z działalności gospodarczej

0 ,00 zł

d) Przychody finansowe

0,0 zł

e) Pozostałe przychody

0 , 00 zł

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji
2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

33 899,60 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem:

0 , 00 zł
0,00 zł

w
tym:

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów o finansach publicznych
b) ze środków budżetu państwa
c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego
d) ze środków państwowych funduszy celowych

0,00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem:

169 641,84 zł

a) ze składek członkowskich

0,00 zł

b) z darowizn od osób fizycznych
w
tym:

0, 00 zł
0,00 zł

122 608,08 zł

c) z darowizn od osób prawnych

47 033,76 zł

d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest)

0,00 zł

e) ze spadków, zapisów

0,00 zł

f) z wpływów z majątku (w szczególności sprzedaży lub wynajmu składników majątkowych)
2.4. Z innych źródeł

0,00

zł

0, 00 zł

3. Informacje o sposobie wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych
3.1. Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień roku
sprawozdawczego

3.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej w okresie
sprawozdawczym ogółem

0,00 zł

27 965,97 zł

3.3. Działania, na które wydatkowano środki pochodzące z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie sprawozdawczym
(w szczególności określone w pkt II.1.1), oraz szacunkowe kwoty przeznaczone na te działania

1

27 965,97 zł

Terapie dla dzieci z Domu im J.Korczaka RPOT

2

0 , 00 zł

3

0 ,00 zł
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4

0,00 zł

3.4. Cele szczegółowe, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, wskazane przez podatników podatku
dochodowego od osób fizycznych, na które organizacja pożytku publicznego wydatkowała najwięcej środków pochodzących z 1%
podatku dochodowego w okresie sprawozdawczym wraz z wydaną kwotą
1

0,00 zł

2

0,00 zł

3

0,00 zł

4

0,00 zł

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem:
a) koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

Koszty ogółem:

117 196,33 zł

27 965,97 zł

112 711,09 zł

27 965,97

b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego

0 ,00 zł

c) koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej

0 ,00 zł

d) koszty finansowe

W tym: wysokość
kosztów
finansowana z 1%
podatku
dochodowego od
osób fizycznych

zł

0,00 zł

0,00 zł

e) koszty administracyjne

4 485,22 zł

f) pozostałe koszty ogółem

0,02 zł

0,00

zł

4.2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% podatku dochodowego od
0,0 zł
osób fizycznych
5. Wynik działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku publicznego
w okresie sprawozdawczym
5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego

86 345, 09 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego

0, 00 zł

5.3. Wynik działalności gospodarczej

0,00 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego
IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym
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0,00 zł

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości
z podatku od czynności cywilnoprawnych
1. Organizacja korzystała z następujących
zwolnień
(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji wraz z kwotą
przyznanego zwolnienia)

z podatku od towarów i usług

z opłaty skarbowej
z opłat sądowych
z innych zwolnień
-> jakich? ________________________

x nie korzystała
2. Organizacja korzystała z prawa do nieodpłatnego informowania przez jednostki
publicznej radiofonii i telewizji o prowadzonej działalności nieodpłatnej pożytku
publicznego, zgodnie z art. 23a ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji
(Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 226, z późn. zm.)
X nie

własność
3. Organizacja korzystała z uprawnienia do nabycia na szczególnych zasadach prawa
własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa lub
jednostek samorządu terytorialnego, lub zawarła na preferencyjnych warunkach
z podmiotami publicznymi umowy użytkowania, najmu, dzierżawy lub użyczenia i
przysługuje jej w odniesieniu do tych nieruchomości następujące prawo:

użytkowanie wieczyste
najem

użytkowanie
X użyczenie

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

dzierżawa

nie korzystała
V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym
1. Pracownicy oraz osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej

1.1. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy
(W odpowiedzi należy uwzględnić wszystkie osoby zatrudnione w organizacji na podstawie stosunku pracy (etat
lub część etatu) w okresie sprawozdawczym, nawet jeśli obecnie nie są już zatrudnione w organizacji)

0

osób

1.2. Przeciętna liczba zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy w przeliczeniu na pełne etaty
(Aby określić przeciętne zatrudnienie należy zsumować wszystkie osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy w poszczególnych miesiącach
w okresie sprawozdawczym (wraz z ułamkami odpowiadającymi części etatu, np. 0,5 w przypadku osoby zatrudnionej na pół etatu), dodać do
siebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy i podzielić przez 12. Wynik wpisać z dokładnością do 1 miejsca po przecinku)

osób

1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
2. Członkowie
X tak
2.1. Organizacja posiada członków

nie

8

0 etatów

8 osób fizycznych
2.2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku sprawozdawczego
osób prawnych
3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym
3.1. Organizacja korzystała ze świadczeń wykonywanych przez wolontariuszy
(Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wolontariuszami są osoby
fizyczne, które ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonują świadczenia na rzecz organizacji, niezależnie od tego, czy są to
osoby niezwiązane z organizacją, członkowie, pracownicy, osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
czy przedstawiciele władz organizacji)

Tak

3.2. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres krótszy niż 30 dni
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w okresie
sprawozdawczym i czasu pracy)

w
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie umowy
cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego

0 osób

b) inne osoby

0 osób

3.3. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres od 30 dni do 6 miesięcy
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w okresie
sprawozdawczym)

w
tym:

0 osób

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie umowy
cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego

0 osób

b) inne osoby

0 osób

3.4. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres dłuższy niż 6 miesięcy
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w okresie
sprawozdawczym)

w
tym:

0 osób

10 osób

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie umowy
cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego

8 osób

b) inne osoby

2 osób

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym

a) z tytułu umów o pracę

w
tym:

30 590 ,00 zł

0 , 00 zł

– wynagrodzenie zasadnicze

0 ,00 zł

– nagrody

0, 00 zł

– premie

0 ,00 zł

– inne świadczenia

0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych

30 590,00 zł

2. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom świadczącym usługi na
podstawie umowy cywilnoprawnej, w związku z prowadzoną działalnością pożytku publicznego
a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego
w
tym: b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego
3. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom świadczącym usługi na
podstawie umowy cywilnoprawnej w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą organizacji
4. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu zarządzającego
organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

9

30 590,00 zł
0,00 zł
30 590,00 zł
0, 00 zł
0 , 00 zł

Aby określić przeciętne miesięczne wynagrodzenie należy: 1.zsumować wszystkie kwoty wynagrodzeń wypłacone w ciągu roku
sprawozdawczego (wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne); 2. podziel ić
zsumowaną kwotę przez 12 (miesięcy)

5. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu kontroli lub
nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0,00 zł

(patrz komentarz do punktu 4)

6. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom innych, niż organu
zarządzającego, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie
i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0, 00 zł

(patrz komentarz do punktu 4)

7. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom organizacji,
wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom świadczącym usługi na
podstawie umowy cywilnoprawnej

849,72 zł

(patrz komentarz do punktu 4)

8. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu zarządzającego,
wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
9. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu kontroli lub
nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
10. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom innych, niż organu
zarządzającego, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie
i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
11. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom organizacji,
wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz wynagrodzenia wypłaconego
osobom świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
12. Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń

0 , 00 zł
0 ,00 zł
0, 00 zł

0,00 zł

(Można podzielić się z opinią publiczną dodatkowymi uwagami
dotyczącymi poziomu lub konstrukcji wynagrodzeń w organizacji,
wówczas należy wpisać te uwagi w przygotowane pole)

VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych

X nie

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych

0 , 00 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
VIII. Informacja o działalności zleconej organizacji pożytku publicznego przez organy administracji publicznej w okresie
sprawozdawczym
1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu
terytorialnego

X nie

2. Informacja na temat głównych realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację
(Należy podać nazwę zadania, jego główny(-e) cel(-e), nazwę organu udzielającego dotacji oraz kwotę przyznanej dotacji)

Lp.

Nazwa zadania

Nazwa organu udzielającego dotacji

Cel(-e) zadania

Kwota dotacji

1

,

zł

2

,

zł

3

,

zł

4

,

zł

5

,

zł

3. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy
administracji rządowej lub państwowe fundusze celowe

10

tak
nie

4. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację
(Należy podać nazwę zadania, jego główny(-e) cel(-e), nazwę organu udzielającego dotacji oraz kwotę przyznanej dotacji)

Lp.

Nazwa zadania

Nazwa organu udzielającego dotacji

Cel(-e) zadania

Kwota dotacji

1

, zł

2

, zł

3

, zł

4

, zł

5

, zł

IX. Informacja dotycząca realizowanych przez organizację pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym zamówień publicznych
(Należy wpisać realizowane zamówienia publiczne w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r.
Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) oraz te, do których nie stosuje się przepisów ww. ustawy, np. zamówienia , których wartość nie przekroczyła wyrażonej
w złotych równowartości kwoty 14.000 euro)

1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne

X nie

2. Informacja na temat realizowanych zamówień i kwot otrzymanych na ich realizację

Lp.

Przedmiot zamówienia

Nazwa organu

Kwota

1

, zł

2

, zł

3

, zł

4

, zł

X. Informacje uzupełniające
1. Wykaz spółek, w których organizacja posiada co najmniej 20% udziałów lub akcji w kapitale zakładowym lub co najmniej 20%
ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym spółki
Lp.

Nazwa spółki

Siedziba spółki

% udziałów lub
akcji w
kapitale

% udziału w ogólnej
liczbie głosów

1

%

%

2

%

%

3

%

%

2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem
1
2
3
3. Informacje o kontrolach przeprowadzonych w organizacji przez organy administracji publicznej w okresie sprawozdawczym
Lp.

Organ kontrolujący

Liczba kontroli

1
2

11

3
4
4. Organizacja przeprowadziła badanie sprawozdania finansowego na podstawie ustawy z dnia 29
września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.) lub rozporządzenia
tak
Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie obowiązku badania sprawozdań finansowych X nie
organizacji pożytku publicznego (Dz. U. Nr 285, poz. 2852)
5. Dodatkowe informacje
(Można wpisać w poniższe pole inne informacje, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

Czytelny podpis osoby upoważnionej
lub podpisy osób upoważnionych do
składania oświadczeń woli w imieniu
organizacji

Data wypełnienia sprawozdania

Anna Kamińska-Hajduk
(imię i nazwisko)

21.03.2019
(dd.mm.rrrr)
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