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SPRAWOZDANIE  MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI ZA ROK 2014 

 

 

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 08.maja 2001r. w sprawie 

ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji 

 ( Dz. U. Nr 50, poz. 529 z 2001r.) 

 

 

1. Fundacja Pomocy Chorym i Dzieciom „Kubuś” została wpisana do Krajowego 

Rejestru Sądowego – Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych 

i Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej przez Sąd 

Rejonowy w Lublinie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 

0000324460 w dniu 25.02.2009r. Fundacja posiada nr NIP 9462574881, REGON 

060453976. 

Niniejsze sprawozdanie obejmuje okres od 01.01.2014r. do 31.12.2014r. 

 

Radę Fundacji stanowią: 

Janina Kozaczuk – przewodnicząca  

Maria Jolanta Nogacz – członek 

 

Skład Zarządu Fundacji jest następujący: 

Tomasz Poniatowski – Prezes Zarządu  

 

Celem Fundacji jest: 

a. niesienie pomocy szczególnie potrzebującym tj. chorym, niepełnosprawnym, dzieciom 

z ubogich rodzin, wykluczonym, bezrobotnym oraz wszystkim znajdującym się 

w trudnej sytuacji, szczególnie na obszarach wiejskich. 

b. prowadzenie i promowanie wszechstronnej działalności w zakresie ochrony zdrowia 

oraz prowadzenia i wspierania inicjatyw o charakterze zdrowotnym, edukacyjnym 

i charytatywnym. 

 

 

2. Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów 

statutowych, a także opis głównych zdarzeń prawnych w jej działalności o skutkach 

finansowych. 
Fundacja realizuje swoje cele poprzez następujące działania wg Polskiej Klasyfikacji 

Działalności (PKD): 

Działalność nieodpłatna: 

 94.99.Z – Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej 

niesklasyfikowana, w tym: 

a) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej 

sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, 

b) działalność charytatywna, m.in. finansowanie zakupu leków dla osób 

znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji materialnej, 



c) ochrona i promocja zdrowia, m.in. organizowanie turnusów 

wypoczynkowych dla dzieci z ubogich wiejskich rodzin pod hasłem 

„zdrowie”,  

d) działanie na rzecz osób niepełnosprawnych, 

e) promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób zagrożonych 

wykluczeniem społecznym, pozostających bez pracy i zagrożonych 

zwolnieniem z pracy, w tym również zakładanie Podmiotów 

Ekonomii Społecznej np. Spółdzielni Socjalnych, Spółek z o.o. non 

profit itp., 

f) krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży, 

g) pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych 

i wojen w kraju i za granicą, 

h) działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, 

upowszechniania i ochrony praw dziecka, 

i) działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój 

przedsiębiorczości, 

j) działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz innych 

podmiotów realizujących zadania pożytku publicznego. 

 58.19.Z – Pozostała działalność wydawnicza, w tym: 

a) prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie realizacji celów 

statutowych. 

 

Szósty rok działalności pozwolił, podobnie jak w latach poprzednich, na kontynuację 

stałych programów, realizowanych w ramach działalności nieodpłatnej pożytku publicznego. 

Były to: 

1. Pomoc charytatywna. 

2. Wypoczynek dzieci i młodzieży z ubogich rodzin. 

3. Wyrównywanie szans. 

4. Pierwsza pomoc. 

5. Bezpieczna droga do szkoły.  

 

Niezmiennie program „Pomoc charytatywna” znajduje się w czołówce listy 

realizowanych programów pod względem wielkości środków na niego przeznaczonych. Nie 

oznacza to, że jest to najważniejsza akcja, lecz niesienie pomocy w jej ramach wynika 

bezpośrednio z ilości kierowanych do Fundacji próśb i podań o różnoraką pomoc. Wsparcie 

udzielane było zarówno dzieciom, młodzieży, jak osobom dorosłym, w tym w wieku 

emerytalnym. Wszyscy znajdują się w bardzo ciężkiej sytuacji zdrowotnej i materialnej, 

która nie pozwala im samodzielnie finansować kosztownego leczenia i rehabilitacji, a czasem 

nawet produktów pierwszej potrzeby. W roku 2014 w ramach pomocy charytatywnej 

Fundacja między innymi: zakupiła ogromną ilość leków, sfinansowała oraz dofinansowała do 

rehabilitacji, prowadzonej zarówno w specjalistycznych ośrodkach, jak również 

w warunkach domowych, sfinansowała wizyty w poradniach specjalistycznych, pokryła 

wydatki na pomoce edukacyjne do wspomagania nauki i rozwoju dzieci, zakupiła sprzęt 

specjalistyczny, ortopedyczny oraz okulary korekcyjne, a także produkty pierwszej potrzeby, 

takie jak odzież, obuwie specjalistyczne czy artykuły żywnościowe. 

 W roku 2014 Fundacja zarówno samodzielnie zorganizowała, jak również 

dofinansowała letnie wyjazdy dla dzieci i młodzieży. 

 Zrealizowane przez Fundację kolonie nad morzem dla 60 uczniów szkół podstawowych 

i gimnazjalnych wsparło także Mazowieckie Kuratorium Oświaty. Uczestnikom kolonii 



zapewniono ciekawy i zróżnicowany program rozrywkowo-edukacyjny. Stałym punktem 

programu były oczywiście piesze wycieczki po okolicy (które objęły między innymi 

wyprawę do latarni morskiej, osady rybackiej, ogrodów tematycznych, mini zoo czy na 

mierzeję oddzielającą Bałtyk od jeziora Jamno) oraz plażowanie nad naszym cudownym 

morzem pod czujnym okiem ratownika (tym bardziej że również pogoda dopisała i słońca nie 

brakowało). Nie zabrakło także dalszych eskapad do: Mielna, Zieleniewa, Kołobrzegu czy 

Darłowa. Dzieci i młodzież obok obowiązkowych zajęć edukacyjno-szkoleniowych, 

dotyczących bezpieczeństwa tak w domu, jak i na drodze, higieny oraz związanych 

z udzielaniem pierwszej pomocy, uczestniczyli także w niezwykle ciekawych 

i pobudzających wyobraźnię zajęciach rozrywkowych. Nie zabrakło tradycyjnie konkursów 

z nagrodami, choćby na najładniejsze logo grupy czy najbardziej okazały zamek z piasku, 

dyskotek, karaoke, rozgrywek sportowych, kalamburów i wiele temu podobnych. Jak to na 

koloniach bywa, nie mogło także zabraknąć chrztu kolonijnego na plaży, kolonijnych 

ślubów, wyborów miss oraz mistera kolonii oraz ogniska. Dodatkowymi atrakcjami wieczoru 

były kino plenerowe, pokazy żonglerskie oraz iluzjonisty. Każdy uczestnik kolonii został 

dodatkowo wyposażony w odblaski, zwiększające widoczność na drodze, oraz kieszonkowe 

karty z instrukcją udzielania pierwszej pomocy. 

Obok samodzielnie zorganizowanego letniego wyjazdu dla dzieci dofinansowano również 

kolonie z programem edukacyjno-kulturalno-oświatowym dla 50 dzieci i młodzieży z rodzin, 

w których tego rodzaju aktywny wypoczynek jest nieosiągalny. Był to bogaty w różnorakie 

atrakcje niezapomniany wyjazd w nasze piękne góry w rejonie Beskidu Żywieckiego. 

W ramach aktywnego wypoczynku odbywały się oczywiście spacery po okolicy i korzystanie 

z miejscowych atrakcji, takich jak zwiedzanie bacówki, przejażdżka wozem czy poznanie 

produkcji oscypków. By jeszcze lepiej wspomóc rozwijanie pasji poznawczych 

zorganizowane zostały także dalsze wycieczki, obowiązkowo do słynnego Zakopanego oraz 

do Rabki Zdrój, gdzie dzieci miały dodatkowo możliwość spędzenia niezapomnianych chwil 

w lokalnym parku rozrywki „Rabkoland”. Program edukacyjny obejmował zajęcia, kładące 

zasadniczy nacisk na poprawę bezpieczeństwa na drodze oraz bezpieczeństwa pracy w 

gospodarstwie domowym i rolnym. Do dyspozycji były tematyczne filmy i prezentacje, na 

zakończenie których każdy kolonista został wyposażony w odblaski. Oczywiście, jak na 

każdym takim wyjeździe, nie mogło obyć się bez ogniska, dyskoteki, konkursów 

z nagrodami, czy wielu innych wydarzeń na najwyższym poziomie, jak: chrzest kolonijny, 

sportowe rozgrywki na boiskach, finałowa edycja „Mam talent” oraz „Familiady” i wiele, 

wiele innych. 

Dofinansowany został także obóz socjoterapeutyczny dla 30. dzieci i młodzieży w wieku 

szkolnym, pochodzących z wykluczonych społecznie najuboższych rodzin. 14-dniowy 

wyjazd w Pieniny obejmował zajęcia socjoterapeutyczne (pozwalające doskonalić 

współpracę w grupie, wyrażanie emocji w sposób akceptowalny społecznie, rozwijanie 

uważności na potrzeby drugiego człowieka i wiele innych), społeczności socjoterapeutyczne, 

czyli wspólne spotkania uczestników obozu oraz kadry wychowawczej, mające na celu 

wyjaśnianie konfliktów interpersonalnych w grupie oraz podejmowanie wspólnych decyzji 

dotyczących przebiegu obozu, warsztaty arteterapeutyczne, rozwijające kreatywność 

i twórcze myślenie, a także wycieczki krajoznawcze, tak piesze, jak również rowerowe po 

okolicy oraz autokarowe na Trzy Korony i w okolice Zakopanego. Dzieci i młodzież miały 

możliwość poznać walory Pienin i Podhala, poznać tradycję i kulturę rejonu oraz wzmocnić 

zachowania akceptowane społecznie w miejscach publicznych. Oczywiście obóz pełen był 

także znanych wszystkim kolonistom i miłych zarazem atrakcji, takich jak ogniska, 

dyskoteki, zabawy rekreacyjne, takie jak podchody, itp. 

 



Wyrównywanie szans to program mający na celu wspieranie, realizowane w formie 

finansowania lub dofinansowania, rozwijania pasji i doskonalenia osobistego dzieci 

z obszarów wiejskich oraz niepełnosprawnych. W tym roku sprawozdawczym Fundacja 

dwukrotnie wsparła tzw. Klasy Wspomagania Rozwoju. Dzięki tym klasom dzieci 

niepełnosprawne intelektualnie mają możliwość kontaktu ze zdrowymi rówieśnikami, uczą 

się jak żyć i radzić sobie w otaczającym świecie. Pomoc polegała na dofinansowaniu Zielonej 

Szkoły do Poznania i Wrocławia oraz miejsc okolicznych dla wspomnianych dzieci oraz ich 

opiekunów. Jest to doskonała forma terapii, która pomaga zmniejszać bariery psychologiczne, 

stanowiąc znakomitą możliwość integracji z rówieśnikami, a na dodatek pozwala oderwać się 

od trudów codziennej, żmudnej rehabilitacji. Wyjazd poprzez zabawę rozwija uwagę dzieci, 

ich ciekawość świata, wiedzę ogólną oraz samodzielność. Obok pieszych wycieczek, wyjazdy 

obejmują zawsze interaktywne warsztaty tematyczne, obcowanie w przyrodą oraz relaks 

i rozrywkę w parkach zabaw. 

 

Pierwsza pomoc to program, który powstał w celu podnoszenia społecznej świadomości 

oraz umiejętności udzielania pierwszej pomocy. Narzędziem pomagającym go realizować jest 

Karta SOS. Jest ona oficjalnie zaaprobowana przez Polską Radę Resuscytacji. Stanowi 

kompletną instrukcję udzielania pierwszej pomocy oraz informacje dotyczące właściwego 

zabezpieczania miejsca wypadku, wezwania służb ratunkowych i podjęcia podstawowych 

czynności podtrzymujących przy życiu ofiary wypadku. Karty, podobnie jak w latach 

ubiegłych zostały bezpłatnie rozdystrybuowane w wielu miastach w Polsce i trafiły do około 

30 000 uczestników ruchu, czyli kierowców, rowerzystów i pieszych. 

 

Bezpieczna droga do szkoły, jak sama nazwa wskazuje, ma na celu wpływać na poprawę 

bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów, zwłaszcza tych, którzy poruszają się po zmroku po 

drogach, przemieszczając się do szkoły lub do domu. 

W tym roku program objął między innymi sfinansowanie wykonania niebagatelnej 

liczby 6000szt akcesoriów odblaskowych, które rozdawane były, głównie w okresie 

zimowym, kiedy wcześnie zapadający zmrok, mgły i opady znacznie skracają pole widzenia 

wszystkich uczestników ruchu drogowego, przy szkołach, ścieżkach rowerowych, chodnikach 

i innych miejscach. 

Jesienią 2014 roku w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Rogoźnicy odbył się tydzień 

profilaktyczny pod hasłem „Bezpieczni w realu i bezpieczni w sieci”. Fundacja w ramach 

profilaktyki związanej z bezpiecznym poruszaniem się po drodze przekazała łącznie pół 

tysiąca odblasków, w które zostały wyposażone dzieci z tej placówki. W zależności od grupy 

wiekowej, w ramach tygodnia profilaktycznego, Zespół Szkolno-Przedszkolny zorganizował 

różnorakie warsztaty, które przybliżały pojęcia związane z bezpieczeństwem. Na ich 

zakończenie każdy uczeń oraz przedszkolak otrzymał odblaski.            

 

3. Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej wg wpisu do rejestru 

przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. 

Fundacja  działalności gospodarczej nie prowadzi. 

 

4. Odpisy uchwał zarządu fundacji 

Odpisy Uchwał Rady Fundacji przedkładamy w załączeniu. 

 



5. Informacja o  wysokości uzyskanych przychodów z uwzględnieniem ich źródeł oraz 

odpłatnych świadczeń realizowanych w ramach celów statutowych 

z uwzględnieniem kosztów tych świadczeń: 

Przychody: .................................................................................................. 3 116 622,56zł 

w tym: 

 Przychody z 1% podatku .............................................................................. 420 948,59zł 

 Darowizny osób fizycznych ........................................................................... 20 876,78zł 

 Darowizny od firm ................................................................................................ 75,00zł 

 Dotacja na kolonie przez Wojewodę Mazowieckiego ................................... 26 591,68zł 

 Przychody z działalności finansowej ............................................................. 56 848,25zł 

 Pozostałe przychody ......................................................................................... 2193,75zł 

 Wynik finansowy roku 2013 ..................................................................... 2 589 088,51zł 

 

6. Informacja o poniesionych kosztach na:  

 Koszty ogółem organizacji ......................................................................... 1 028 196,52zł 

 w tym: 

a/ koszty realizacji działalności  nieodpłatnej pożytku publicznego, łącznie 

z kosztami pozostałymi .......................................................................... 991 736,09zł 

b/ administrację: ........................................................................................... 36 460,43zł 

w tym: 

 zużycie materiałów i energii ...................................................................... 1793,23zł 

 usługi obce ................................................................................................... 466,75zł 

 podatki i opłaty .......................................................................................... 1290,00zł 

 wynagrodzenia oraz ubezpieczenie społeczne ........................................ 32 620,45zł 

 amortyzacja ...................................................................................................... 0,00zł 

 pozostałe ...................................................................................................... 290,00zł 

c/ działalność gospodarczą: 

nie dotyczy 

 

7. Dane o: 

a/ Liczba zatrudnionych osób w Fundacji z podziałem na stanowiska 

Fundacja zatrudniała na podstawie umowy o pracę 2 osoby: główny księgowy 

i dyrektor  biura. 

b/ Łączna kwota wynagrodzeń z podziałem na wynagrodzenia, nagrody, premie 

Wynagrodzenia brutto wyniosły 56 226,67zł. Nagród i premii nie wypłacano. 

c/ Wysokość przeciętnego wynagrodzenia wypłaconego członkom zarządu i innych 

organów fundacji 

Rada Fundacji i Zarząd nie pobierały żadnego wynagrodzenia. 

d/ Wydatkach na wynagrodzenia z umów zlecenia 

Łączne wydatki z tytułu umów cywilno-prawnych wraz z pozapłacowymi kosztami 

(ZUS + podatek) wyniosły 257 118,24zł 

e/ Udzielonych przez Fundację pożyczkach 

Fundacja nie udzielała żadnych pożyczek. 

f/ Kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku 

Credit Agricole Bank Polska S.A. – 2 055 173,45zł   

g/ Wartości nabytych obligacji, nabytych akcji 

Nie zostały nabyte żadne obligacje ani akcje. 

h/ Nabytych nieruchomościach 

Nie zostały nabyte żadne nieruchomości. 



i/ Nabytych pozostałych środkach trwałych 

Fundacja nabyła niezbędne do prowadzenia działalności statutowej rzeczowe 

składniki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne. 

j/ Wartości aktywów i zobowiązań fundacji ujętych we właściwych 

sprawozdaniach finansowych sporządzanych dla celów statystycznych 

Suma bilansowa Aktywów wyniosła 2 109 468,52zł,  

 z czego: 10 460,35zł wartości niematerialne i prawne 

  35 517,20zł rzeczowe aktywa trwałe 

  2 055 173,45zł gotówka w banku. 

  837,84zł krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 

  7 479,68zł należności krótkoterminowe 

 Suma bilansowa Pasywów wyniosła 2 109 468,52zł,  

 z czego: 1200,00zł Fundusz statutowy 

  19 842,48zł zobowiązania krótkoterminowe 

  2 088 426,04zł nadwyżka przychodów nad kosztami 

 

8. Dane o działalności zleconej Fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe 

Nie było działalności zleconej. 

 

9. Informacja o rozliczeniach Fundacji z tytułu zobowiązań podatkowych 

Fundacja składa deklarację PIT4R do Urzędu Skarbowego. Rozliczenia z tytułu 

zobowiązań podatkowych regulowane są terminowo. 

 

10. Kontrole w okresie sprawozdawczym 

W roku 2014 w Fundacji przeprowadzona została kontrola przez Lubelski Urząd 

Wojewódzki na zlecenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Wynik: „Działalność 

Fundacji Pomocy Chorym i Dzieciom „Kubuś” w zakresie rozliczenia, w latach 2012 

i 2013, środków pochodzących z 1% podatku od osób fizycznych za lata 2011 i 2012 

oceniam pozytywnie. (…) W związku z oceną pozytywną odstępuję od wydania zaleceń 

pokontrolnych.” 

 

 

 Dnia 11.06.2015r. 

 

 

 Główny Księgowy Zarząd Fundacji 



WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Sporządzono dnia:2015-06-11

1) nazwa i siedziba organizacji

FUNDACJA POMOCY CHORYM I DZIECIOM "KUBUŚ"
24-150 SADURKI
 3 
0000324460

2) podstawowy przedmiot działalności organizacji
9499Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana

3) właściwy sąd lub inny organ prowadzący rejestr
Fundacja Pomocy Chorym i Dzieciom „Kubuś” została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru 
Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych Zakładów Opieki 
Zdrowotnej przez Sąd Rejonowy w Lublinie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
4) czas trwania działalności organizacji, jeżeli jest ograniczony
Fundacja została powołana na czas nieoznaczony

5) okres objęty sprawozdaniem finansowym
od 01.01.2014r. do 31.12.2014r.

6) czy sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne 
jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
Fundacja nie posiada wewnętrznych jednostek organizacyjnych.

7) czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności 
gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności 
wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności
Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej, lecz jedynie działalność nieodpłatną pożytku publicznego. 
Sprawozdanie sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności, co najmniej 12 miesięcy i dłużej. Nie są 
znane okoliczności, które wskazywałyby na istnienie poważnych zagrożeń dla kontynowania działalności przez 
organizację.
8) w przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło 
połączenie, prosimy wskazać, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek, 
oraz prosimy wskazać zastosowaną metodę rozliczenia połączenia (nabycia, łączenia udziałów)

9) omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów 
(także amortyzacji), pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania 
finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru

Przyjęte zasady (politykę) rachunkowości Fundacja stosuje w sposób: ciągły, dokonując w kolejnych latach 
obrotowych jednakowej wyceny aktywów i pasywów (w tym także dokonywania odpisów amortyzacyjnych i 
umorzeniowych), ustalenia wyniku finansowego i sporządzania sprawozdania finansowego tak, aby za kolejne 
lata informacje z nich wynikające były porównywalne (chyba, że obowiązujące przepisy będą wymagały zmian); 
istotny,  ujmując w sprawozdaniach finansowych (bilansie, rachunku zysków i strat, informacji dodatkowej) 
wszystkie informacje, które mają znaczenie przy ocenie sytuacji majątkowej, finansowej i wyniku finansowego; 
współmierny, który w ustalaniu wyniku finansowego daje możliwość ujęcia wszystkich kosztów, które w sposób 
bezpośredni lub pośredni przyczyniają się do powstania przychodu w danym okresie (w tym przypadku w roku 
2014), przy zastosowaniu zasady memoriału, ujmując przychody i koszty w momencie ich powstawania, 
niezależnie od terminu ich zapłaty. 
Wartości niematerialne i prawne oraz pozostałe aktywa wyceniane są wg cen zakupu.
Do amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych stosuje się zasady amortyzacji zgodnie z postanowieniami 
Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i Polityki Rachunkowości.
Fundusze własne wyceniane są według wartości nominalnej, natomiast zobowiązania w kwotach wymaganej 
zapłaty, czyli zgodnie z umową.
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BILANS
sporządzony na dzień: 2014-12-31

FUNDACJA POMOCY CHORYM I DZIECIOM 
"KUBUŚ"
24-150 SADURKI
 3 
0000324460

Stan na

2014-01-01 2014-12-31

AKTYWA

A Aktywa trwałe 81,181.54 45,977.55

I Wartości niematerialne i prawne 24,568.38 10,460.35

1 Koszty zakończonych prac rozwojowych 0.00 0.00

2 Wartość firmy 0.00 0.00

3 Inne wartości niematerialne i prawne 24,568.38 10,460.35

4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0.00 0.00

II Rzeczowe aktywa trwałe 56,613.16 35,517.20

1 Środki trwałe 56,613.16 35,517.20

a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 0.00 0.00

b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 0.00 0.00

c) urządzenia techniczne i maszyny 9,764.02 5,704.22

d) środki transportu 46,849.14 29,812.98

e) inne środki trwałe 0.00 0.00

2 Środki trwałe w budowie 0.00 0.00

3 Zaliczki na środki trwałe w budowie 0.00 0.00

III Należności długoterminowe 0.00 0.00

1 Od jednostek powiązanych 0.00 0.00

2 Od jednostek pozostałych 0.00 0.00

IV Inwestycje długoterminowe 0.00 0.00

1 Nieruchomości 0.00 0.00

2 Wartości niematerialne i prawne 0.00 0.00

3 Długoterminowe aktywa finansowe 0.00 0.00

a) w jednostkach powiązanych 0.00 0.00

- udziały lub akcje 0.00 0.00

- inne papiery wartościowe 0.00 0.00

- udzielone pożyczki 0.00 0.00

- inne długoterminowe aktywa finansowe 0.00 0.00

b) w pozostałych jednostkach 0.00 0.00

- udziały lub akcje 0.00 0.00

- inne papiery wartościowe 0.00 0.00

- udzielone pożyczki 0.00 0.00

- inne długoterminowe aktywa finansowe 0.00 0.00

4 Inne inwestycje długoterminowe 0.00 0.00

V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0.00 0.00

1 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0.00 0.00

2 Inne rozliczenia międzyokresowe 0.00 0.00

B Aktywa obrotowe 2,514,172.83 2,063,490.97

I Zapasy 0.00 0.00
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1 Materiały 0.00 0.00

2 Półprodukty i produkty w toku 0.00 0.00

3 Produkty gotowe 0.00 0.00

4 Towary 0.00 0.00

5 Zaliczki na dostawy 0.00 0.00

II Należności krótkoterminowe 0.00 7,479.68

1 Należności od jednostek powiązanych 0.00 0.00

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty 0.00 0.00

- do 12 miesięcy 0.00 0.00

- powyżej 12 miesięcy 0.00 0.00

b) inne 0.00 0.00

2 Należności od pozostałych jednostek 0.00 7,479.68

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty 0.00 7,479.68

- do 12 miesięcy 0.00 7,479.68

- powyżej 12 miesięcy 0.00 0.00

b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz 
innych świadczeń

0.00 0.00

c) inne 0.00 0.00

d) dochodzone na drodze sądowej 0.00 0.00

III Inwestycje krótkoterminowe 2,509,442.51 2,055,173.45

1 Krótkoterminowe aktywa finansowe 2,509,442.51 2,055,173.45

a) w jednostkach powiązanych 0.00 0.00

- udziały lub akcje 0.00 0.00

- inne papiery wartościowe 0.00 0.00

- udzielone pożyczki 0.00 0.00

- inne długoterminowe aktywa finansowe 0.00 0.00

b) w pozostałych jednostkach 0.00 0.00

- udziały lub akcje 0.00 0.00

- inne papiery wartościowe 0.00 0.00

- udzielone pożyczki 0.00 0.00

- inne długoterminowe aktywa finansowe 0.00 0.00

c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 2,509,442.51 2,055,173.45

- środki pieniężne w kasie i na rachunkach 2,509,442.51 2,055,173.45

- inne środki pieniężne 0.00 0.00

- inne aktywa pieniężne 0.00 0.00

2 Inne inwestycje krótkoterminowe 0.00 0.00

IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 4,730.32 837.84

AKTYWA razem (suma poz. A i B) 2,595,354.37 2,109,468.52

PASYWA

A Kapitał (fundusz) własny 2,590,288.51 2,089,626.04

I Kapitał (fundusz) podstawowy 1,200.00 1,200.00

II Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna) 0.00 0.00

III Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) 0.00 0.00

IV Kapitał (fundusz) zapasowy 0.00 0.00

V Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny 0.00 0.00
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VI Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe 0.00 0.00

VII Zysk (strata) z lat ubiegłych 2,589,088.51 0.00

VIII Zysk (strata) netto 0.00 2,088,426.04

IX Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0.00 0.00

B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 5,065.86 19,842.48

I Rezerwy na zobowiązania 0.00 0.00

1 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0.00 0.00

2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0.00 0.00

- długoterminowa 0.00 0.00

- krótkoterminowa 0.00 0.00

3 Pozostałe rezerwy 0.00 0.00

- długoterminowa 0.00 0.00

- krótkoterminowa 0.00 0.00

II Zobowiązania długoterminowe 0.00 0.00

1 Wobec jednostek powiązanych 0.00 0.00

2 Wobec pozostałych jednostek 0.00 0.00

a) kredyty i pożyczki 0.00 0.00

b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0.00 0.00

c) inne zobowiązania finansowe 0.00 0.00

d) - inne 0.00 0.00

III Zobowiązania krótkoterminowe 5,065.86 19,842.48

1 Wobec jednostek powiązanych 0.00 0.00

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności 0.00 0.00

- do 12 miesięcy 0.00 0.00

- powyżej 12 miesięcy 0.00 0.00

b) inne 0.00 0.00

2 Wobec pozostałych jednostek 5,065.86 19,842.48

a) kredyty i pożyczki 0.00 0.00

b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0.00 0.00

c) inne zobowiązania finansowe 0.00 0.00

d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności 1,522.13 31.50

- do 12 miesięcy 1,522.13 31.50

- powyżej 12 miesięcy 0.00 0.00

e) zaliczki otrzymane na dostawy 0.00 0.00

f) zobowiązania wekslowe 0.00 0.00

g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń 3,543.73 11,410.98

h) z tytułu wynagrodzeń 0.00 0.00

i) inne 0.00 8,400.00

3 Fundusze specjalne 0.00 0.00

IV Rozliczenia międzyokresowe 0.00 0.00

1 Ujemna wartość firmy 0.00 0.00

2 Inne rozliczenia międzyokresowe 0.00 0.00

- długoterminowe 0.00 0.00

- krótkoterminowe 0.00 0.00

PASYWA razem (suma poz. A i B) 2,595,354.37 2,109,468.52
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Sporządzono dnia:

Barbara Wałachowska

Imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg 
rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

Tomasz Poniatowski

Imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ 
wieloosobowy, wszystkich członków tego organu - na podstawie art. 52 ust. 
2 ustawy o rachunkowości
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RACHUNEK ZYSKÓW i STRAT
na dzień: 2014-12-31

A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:  - od 
jednostek powiązanych

0.00 0.00

I. Przychody netto ze sprzedaży produktów  0.00 0.00

II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, 
zmniejszenie - wartość ujemna)

0.00 0.00

Wyszczególnienie Kwota za rok 
poprzedni

Kwota za rok obrotowyPozycja

I. Amortyzacja 0.00 0.00

II. Zużycie materiałów i energii 0.00 0.00

IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0.00 0.00

II. Dotacje 0.00 0.00

III. Inne przychody operacyjne 3,310,356.49 3,059,774.31

1. Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 3,310,356.49 3,057,580.56

3. Inne przychody operacyjne 0.00 2,193.75

Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałychI. 0.00 0.00

II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0.00 0.00

III. Inne koszty operacyjne 792,081.96 1,028,196.52

1. Koszty z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 755,564.59 991,736.09

2. Koszty z działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 0.00

F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) 2,518,274.53 2,031,577.79

G. Przychody finansowe 70,813.98 56,848.25

I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:  - od jednostek powiązanych 0.00 0.00

II. Odsetki, w tym:  - od jednostek powiązanych 70,813.98 56,848.25

III. Zysk ze zbycia inwestycji 0.00 0.00

FUNDACJA POMOCY CHORYM I DZIECIOM 
"KUBUŚ"
24-150 SADURKI
 3 
0000324460 Rachunek zysków i strat wariant porównawczy zgodnie z zał. Nr 1 do Ustawy o 

rachunkowości

1 2 3 4

E. Pozostałe koszty operacyjne 792,081.96 1,028,196.52

I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0.00 0.00

3. Inne koszty operacyjne 36,517.37 36,460.43

III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0.00 0.00

B. Koszty działalności operacyjnej 0.00 0.00

III. Usługi obce 0.00 0.00

0.000.00Ubezpieczenia społeczne i inne świadczeniaVI.

V. Wynagrodzenia 0.00 0.00

0.000.00Podatki i opłaty, w tym:  - podatek akcyzowyIV.

VII.

VIII.

Pozostałe koszty rodzajowe

Wartość sprzedanych towarów i materiałów

0.00

0.00

0.00

0.00

C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) 0.00 0.00

D. Pozostałe przychody operacyjne 3,310,356.49 3,059,774.31

2. Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 0.00
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IV. Aktualizacja wartości inwestycji 0.00 0.00

V. Inne 0.00 0.00

Sporządzono dnia:2015-06-11

Barbara Wałachowska

Imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg 
rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

Tomasz Poniatowski

Imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ 
wieloosobowy, wszystkich członków tego organu - na podstawie art. 52 ust. 2 
ustawy o rachunkowości

H. Koszty finansowe 0.00 0.00

I. Odsetki, w tym:  - dla jednostek powiązanych 0.00 0.00

II. Strata ze zbycia inwestycji 0.00 0.00

III. Aktualizacja wartości inwestycji 0.00 0.00

IV. Inne 0.00 0.00

I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H) 2,589,088.51 2,088,426.04

J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.) 0.00 0.00

I. Zyski nadzwyczajne

II. Straty nadzwyczajne

0.00

0.00

0.00

0.00

K.

L.

Zysk (strata) brutto (I±J)

Podatek dochodowy

2,589,088.51

0.00

2,088,426.04

0.00

M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0.00 0.00

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 2,589,088.51 2,088,426.04
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DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

I

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, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla 
majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub 
umorzenia:
Wartość brutto środków trwałych w roku 2014 przedstawia się następująco:
Urządzenia techniczne i maszyny
BO 31849,98zł ZW 3403,00zł BZ 35252,98zł
Środki transportu
BO 85180,50zł BZ 85180,50zł
Razem wartość środków trwałych
BO 117030,48zł ZW 3403,00zł BZ 120433,48zł
Umorzenie środków trwałych w roku 2014 przedstawia się następująco:
Urządzenia techniczne i maszyny
BO 22085,96zł ZW 7462,80 BZ 29548,76
Środki transportu
BO 38331,36zł ZW 17096,16zł BZ 55367,52zł
Wartość netto środków trwałych w roku 2014 przedstawia się następująco:
Urządzenia techniczne i maszyny
BO 9764,02zł BZ 5704,22zł
Środki transportu
BO 46849,14zł BZ 29812,98zł
Wartość wartości niematerialnych i prawnych w roku 2014 przedstawia się następująco:
BO 44781,02zł ZW 6867,20zł BZ 51648,22zł
Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych w roku 2014 przedstawia się następująco:
BO 20212,64zł ZW 20975,23zł BZ 41187,87zł
Wartość netto wartości niematerialnych i prawnych w roku 2104 przedstawia się następująco:
BO 24568,38zł BZ 20460,35

Fundacja nie posiada: gruntów użytkowanych wieczyście, nieamortyzowanych lub nieumarzanych środków 
trwałych używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, zobowiązań wobec  budżetu 
państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli oraz 
subskrybowanych akcji.
Fundusz zapasowy w roku 2014 przedstawia się następująco:
BO 0,00zł BZ 0,00zł
Fundusz rezerwowy w roku 2014 przedstawia się następująco:
BO 0,00zł BZ 0,00zł

Fundacja w roku 2014 nie utworzyła rezerw. Nie wystąpiły również zobowiązania długoterminowe.

Czynna pozycja w rozliczeniach międzyokresowych to polisa ubezpieczeniowa, której wartość w roku 2014 
przedstawia się następująco:
BO 4730,32zł BZ 837,84zł
W 2014r. nie wystąpiły bierne rozliczenia międzyokresowe.
W Fundacji nie występują zobowiązania zabezpieczone na majątku oraz zobowiązania warunkowe.

II
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Sporządzono dnia:2015-06-11

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów nie występują z uwagi na fakt, że Fundacja nie 
prowadzi działalności gospodarczej. Nie wystąpiły również odpisy aktualizujące wartość środków trwałych oraz 
zapasów, a także przychody, koszty i wyniki działalności zaniechanej. Fundacja nie posiada środków trwałych 
w budowie.

W roku 2014 Fundacja nie poniosła żadnych nakładów na niefinansowe aktywa trwale. Nie są planowane na 
rok 2015 nakłady na niefinansowe aktywa trwałe.

Zyski i straty nadzwyczajne, z podziałem na losowe i pozostałe w roku 2014 w Fundacji nie wystąpiły.

Podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych w roku 2014 nie wystąpił.

IIa

Pozycja bilansu oraz rachunek zysków i strat nie były w roku 2014 wyrażone w walutach obcych.
III

Nie dotyczy

IV

Fundacja nie jest powiązana z innymi jednostkami, w roku 2014 nie zakładała spółek, w tym spółek 
handlowych.

W 2014 roku w Fundacji nie wystąpiły umowy nieuwzględnione w bilansie. 

Przeciętna liczba zatrudnionych w Fundacji w roku 2014 w przeliczeniu na pełne etaty wyniosła 1,7, w tym 
pełny etat menadżerski oraz etat w wymiarze 3/4 dla specjalisty.

V

W sprawozdaniu finansowym za rok 2014 nie wystąpiły zdarzenia dotyczące lat ubiegłych. Nie wystąpiły 
również znaczące zdarzenia po dniu bilansowym.

W roku 2014 nie wprowadzono zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny oraz zmian 
sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, które by spowodowały istotny wpływ na sytuację 
majątkową, finansową, wynik finansowy, czy zmiany w kapitale (funduszu) własnym jednostki. Zmiany w 
polityce rachunkowości w roku 2014 zostały wymuszone przez obowiązującą sprawozdawczość 
(rozporządzanie MPiPS z dnia 12.02.2013r.). Wprowadziły uproszczenia w zasadach księgowości oraz 
aktualizację w zakładowym planie kont, uwzględniającą obecny oraz planowany profil działalności fundacji oraz 
wprowadzone uproszczenia. Ustaliły uszczegółowienie zasad podziału kosztów na administracyjne oraz koszty 
wspólne programów/akcji pożytku publicznego. Uporządkowały zasady ewidencjonowania oraz amortyzowania 
środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Uzupełniły zapisy w Polityce Rachunkowości o 
wyodrębnioną ewidencję z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych przekazywanego przez urzędy 
skarbowe.
Dane liczbowe sprawozdań finansowych za rok bieżący w stosunku do roku ubiegłego zapewniają 
porównywalność.

VI

W roku 2104 Fundacja nie podejmowała wspólnych przedsięwzięć, które nie podlegają konsolidacji. Nie jest 
także powiązana z innymi jednostkami. W związku z powyższą informacją sporządzanie skonsolidowanego 
sprawozdania Fundacji nie dotyczy.

VII

W roku 2014 Fundacja nie połączyła się z inną jednostką. W związku z powyższym nie było sporządzane 
sprawozdanie finansowe obejmujące okres połączenia.

VIII

Fundacja działa przy założeniu dalszej kontynuacji działalności i nie stwierdza się występowania niepewności 
co do możliwości kontynuowania działalności przez Fundację w przyszłości.

IX

Fundacji nie są znane informacje, inne niż wymienione powyżej, które mogłyby w istotny sposób wpłynąć na 
ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy.

Druk: MPiPS


