WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
FUNDACJA „DAR DLA POTRZEBUJĄCYCH"
z siedzibą w: Mroczków Go ścinny 2, 26-300 Opoczno,
za okres 01.01.2017 - 31.12.2017 r.

1. Fundacja Dar Dla Potrzebuj ących z siedzib ą w Mroczkowie Go ścinnym 2, 26-300
Opoczno, ustanowiona zosta ła aktem notarialnym dnia 5 sierpnia 2008 r. przez śp. Ks. Prałata
Jana Wojtana (zm. 12.11.2009 r.), Roberta Telusa oraz śp. Juliana Andrzeja Koneckiego (zm.
07.12.2012). Zarejestrowana w Krajowym Rejestrze S ądowym przez S ąd Rejonowy
dla Łodzi Śródmie ścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru S ądowego pod numerem
0000322225 (data dokonania wpisu: 18.02.2009 r.). W Krajowym Rejestrze Urz ędowym
Podmiotów Gospodarki Narodowej otrzymała numer 100640038. Nadano jej Numer
Identyfikacji Podatkowej: 7681798208.

2. Władze statutowe fundacji na dzie ń 31.12.2017 r. stanowią:
c) Joanna Jadwiga Duda - Prezes Zarz ądu
a) Karolina Agata Zalega - Cz łonek Zarządu
b) Katarzyna Wilk - Cz łonek Zarz ądu
c) Michał Konecki- Cz łonek Zarz ądu
d) Agnieszka Mrowińska - Członek Zarządu

3. Organem nadzoru Fundacji jest Komisja Rewizyjna w sk ładzie:
o

Ryszard Kossak

o

Beata Sałata

. Rafał Henryk Skoczylas

4. Cele statutowe Fundacji:
Celem statutowym Fundacji jest wszechstronna pomoc dzieciom, m łodzieży
i dorosłym we wzrastaniu wewn ętrznym i w coraz pe łniejszym przyjmowaniu
chrze ścijańskiego systemu warto ści. Cel ten realizowany jest poprzez:
•

świadomą troskę o kształtowanie dojrzałej osobowo ści ludzkiej i chrze ścijańskiej,

• przygotowanie do małżeństwa i życia w rodzinie,

o

wychowanie społeczne i praktyczną realizacj ę w życiu publicznym katolickiej nauki
społecznej,
wychowywanie narodowo - patriotyczne pog łębiaj ące i uzupełniaj ące formacj ę, którą
młodzież otrzymuje w szkole i placówkach wychowawczych,
tworzenie wi ęzi międzyludzkich i budowanie wspólnot,

• . pomoc socjalną i ekonomiczna.

5. W 2017 r. Fundacja nie prowadzi ła działalności gospodarczej.

6. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. W swojej dzia łalności
skupia się przede wszystkim na dzieciach i m łodzieży z powiatu opoczyńskiego, prowadząc
placówkę opiekuńczo - wychowawczą typu rodzinnego, niepubliczne formy wychowania
przedszkolnego, organizuj ąc imprezy edukacyjne i kulturalne.

Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.

7. Ogólne zasady prowadzenia ksi ąg rachunkowych:
Księgi rachunkowe prowadzone s ą w biurze rachunkowym Capital s.c. Piotr Ksyta, Andrzej
Ksyta, ul. Piotrkowska 70, 26-300 Opoczno.
Na podstawie art. 10 ust. 1 pkt. 1 ustawy o rachunkowo ści ustala się, iż rokiem obrotowym
jest rok kalendarzowy rozpoczynaj ący się 1 stycznia, a ko ńczący 31 grudnia.
Księgi rachunkowe prowadzi si ę w j ęzyku polskim i w walucie polskiej, zgodnie
z postanowieniami art. 9 i art. 11 ust. 1 ustawy.
Zasady rachunkowo ści przyj ęte przy sporz ądzaniu sprawozdania finansowego na dzie ń 31
grudnia 2017 r. s ą zgodne z ustawą z dnia 29 wrze śnia 1994 r. o rachunkowo ści (j.t. Dz.U.
z 2002 r. nr 76, poz. 694 z pó źn. zm .).
Fundacja „Dar Dla Potrzebuj ących" sporządza sprawozdanie finansowe w uk ładzie
określonym w „Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie
szczegółowych zasad rachunkowo ści dla niektórych jednostek nieb ędących spółkami prawa
handlowego, nieprowadz ących działalności gospodarczej (Dz.U. Nr 137 z 2001 r. poz. 1539).
Charakterystyka dokonanych w stosunku do poprzedniego roku obrotowego zmian sposobu
sporządzania sprawozdania finansowego i wp ływ wywołanych tym skutków finansowych
na sytuacj ę maj ątkową i finansową, wynik finansowy oraz rentowno ść jednostki (wpIyw
w uj ęciu warto ściowym i procentowym):

nie wystąpiły.
Informacje liczbowe zapewniaj ące porównywalność danych sprawozdania finansowego
za

rok

poprzedzaj ący

ze

sprawozdaniem

za

rok

obrotowy:

nie wystąpiły.
Sprawozdanie finansowe jest sporz ądzone przy założeniu,

że Fundacja „Dar

dla Potrzebuj ących" b ędzie kontynuowała działalność statutową w niezmniejszonym istotnie
zakresie, bez postawienia w stan likwidacji lub upad łości, w daj ącej się przewidzie ć
przyszłości, obejmuj ącej okres nie krótszy ni ż jeden rok od dnia bilansowego. Uwzgl ędniaj ąc
wszystkie informacje dost ępne Fundacji na dzie ń sporządzenia sprawozdania finansowego,
nie istniej ą okoliczności wskazuj ące na zagrożenie kontynuowania działalności.

Obowiązuj ące metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego:
stosowane przez jednostk ę zasady rachunkowo ści dostosowane s ą do przepisów
wynikaj ących z ustawy z dnia 29 wrze śnia 1994r. o rachunkowo ści (Dz. U. z 2009 r. Nr 152,
poz. 1223 z późn. zm .).
Jednostka nie sporz ądza sprawozdań finansowych zgodnie z MSR, stosuje w pierwszej
kolejno ści przepisy w/w ustawy o rachunkowo ści oraz rozporz ądzeń wykonawczych.
W sprawie nieuregulowania postanowieniami ustawy o rachunkowo ści Jednostka stosuje
krajowe standardy rachunkowo ści wydane przez Komitet Standardów rachunkowo ści.
Natomiast w przypadku braku odpowiedniego standardu krajowego jednostka mo że stosować
Międzynarodowe Standardy Rachunkowo ści.
Aktywa i pasywa wycenia si ę przy zachowaniu zasady ci ągłości i w sposób określony
w ustawie o rachunkowo ści i przyj ętych zasadach (polityce) rachunkowo ści.

Obowiązkowe zasady wyceny aktywów i pasywów:
Środki trwale i warto ści niematerialne i prawne wycenia si ę według cen nabycia
pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne, a tak że o odpisy amortyzacyjne z tytułu trwalej
utraty warto ści.
Za środki trwale uznaje si ę :
- grunty (w tym prawo wieczystego u żytkowania gruntów), budynki, obiekty in żynierii
lądowej i wodnej, maszyny i urządzenia, środki transportu, wyposa żenie, inne przedmioty
kompletne i zdatne do u żytkowania w momencie przyj ęcia do użytkowania
o przewidywanym okresie u żywania dłuższym niż rok, przeznaczone na własne potrzeby
lub do oddania w użytkowania na podstawie umowy najmu, dzier żawy lub innej umowy

o podobnym charakterze;
-

środki trwale kontrolowane przez jednostk ę o warto ści początkowej wyższej niż 3 500,00

zł;
- przedmioty o okresie u żywania dłuższym niż rok, o warto ści

początkowej

nieprzekraczaj ącej jednostkowo .kwoty 3 500,00 z ł są odpisywane bezpo średnio w koszty.

Umorzenie (amortyzacja) środków trwalych i warto ści niematerialnych i prawnych:

środki trwale o warto ści powyżej warto ści granicznej okre ślonej w ustawie o podatku
dochodowym od osób prawnych podlegaj ą amortyzacji metodą liniową, począwszy
od pierwszego dnia miesi ąca następuj ącego po miesiącu przekazania ich do u żytkowania
do końca miesiąca, w której nast ępuje zrównanie sumy odpisów amortyzacyjnych z ich
warto ścią początkową lub w którym postawiono je w stan likwidacji, zbyto lub stwierdzono
ich niedobór.
Odpisów amortyzacyjnych od ujawnionych środków trwałych nieobj ętych dotychczasową
ewidencj ą dokonuje się od miesiąca następuj ącego po miesiącu wprowadzenia do ewidencji.
Środki trwale nisko cenne umarzane s ą w 100% w miesi ącu przekazania do u żytkowania.
Warto ści niematerialne i prawne amortyzuje si ę przy uwzględnieniu minimalnych długości
okresów

amortyzacji

określonych

w

przepisach

podatkowych.

Podstawę dokonywania odpisów amortyzacyjnych (umorzeniowych) środków trwałych
i warto ści niematerialnych i prawnych stanowi plan amortyzacji, okre ślaj ący stawki i kwoty
rocznych odpisów poszczególnych środków trwałych.
Wycena pozostalych aktywów i pasywów:
a)

w

środki trwale

budowie

wycenia się w wysokości ogółu kosztów

pozostaj ących w bezpo średnim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem
pomniejszonych
Warto ść

o

odpisy

z

tytułu

utraty

warto ści.

środków trwałych w budowie zwi ększaj ą ujemne różnice kursowe

oraz odsetki od kredytów za okres budowy
odpisy
b)

trwalej

z

nieruchomo ści

tytułu

środka trwałego, zaś zmniejszaj ą

trwalej

utraty

jego

warto ści;

ewidencjonuje si ę i wycenia według zasad obowiązuj ących

dla środków trwałych i warto ści niematerialnych i prawnych, czyli wed ług ceny nabycia
lub kosztów wytworzenia, lub warto ści przeszacowanej, pomniejszonych o odpisy
amortyzacyjne

oraz

odpisy

z

tytułu

trwalej

utraty

warto ści;

c) zapasy towarów, materia łów - zapasy wyceniane s ą według cen ich zakupu

lub kosztów wytworzenia nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzie ń bilansowy,

w sposób nast ępuj ący:
- materiały i towary według rzeczywistych cen zakupu powi ększonych
w przypadku importu o c ło.
Jednostka nie prowadzi ewidencji materia ł ów biurowych. Ich zakup obci ąża bezpo średnio
koszty działalności;

d) inwestycje krótkoterminowe wycenia si ę rzadziej niż na dzień bilansowy według ceny
(warto ści) rynkowej albo według ceny nabycia, w zale żności od tego, która z nich jest ni ższa;
natomiast inwestycje krótkoterminowe, dla których brak jest aktualnej ceny rynkowej,
wycenia się według warto ści godziwej;

e) należności i udzielone pożyczki wycenia się w kwocie wymaganej zap łaty. Jednostka
tworzy odpisy aktualizuj ące warto ść należności. Należności przedawnione odpisywane s ą
w koszty - decyzj ę w tym zakresie podejmuje kierownik Jednostki. Nominalne nale żności
powiększa się o odsetki należne na dzień bilansowy tylko wówczas, gdy kierownik Jednostki
podejmie taką decyzj ę;

1) zobowiązania wycenia si ę w kwocie wymaganej zapłaty. Nominalne zobowiązania
powiększa się o odsetki należne na dzień bilansowy tylko wówczas, gdy Jednostka ma
pewność, że wystąpi konieczno ść zapłaty odsetek;

g) zobowiązania fmansowe, których uregulowanie zgodnie z umow ą nast ępuje drog ą
wydania aktywów finansowych innych ni ż środki pieniężne lub wymiany na instrumenty
finansowe, wycenia się według warto ści godziwej;
h) środki pieniężne na rachunkach bankowych wycenia si ę według warto ści nominalnej;
i) kapitał podstawowy oraz pozosta łe aktywa i pasywa wycenia się według warto ści
nominalnej.

Czynne rozliczania międzyokresowe kosztów:
w ciągu okresu sprawozdawczego przedmiotem rozlicze ń międzyokresowych s ą między
inni:
• koszty ubezpiecze ń maj ątkowych, w przypadku których przyjmuje si ę zasadę,
że warto ść poniesionych wydatków nieprzekraczaj ących 3.500,00 zł można
jednorazowo odnie ść w koszty w momencie ich poniesienia,
• naliczone z góry odsetki od kredytów i po życzek,
• naliczone z góry inne koszty finansowe,
• inne koszty dotycz ące następnych okresów sprawozdawczych (prenumeraty.
przedpłaty).

W przypadku, gdy koszt nie ma istotnego wp ływu na wynik finansowy, mo żna go odpisać
w całości w koszty miesi ąca, w którym zosta ł poniesiony.
Koszty podlegaj ące aktywowaniu na koncie rozlicze ń międzyokresowych rozliczane s ą
proporcjonalnie do upływu czasu w kolejnych okresach obrotowych, których dotycz ą.

Wycena aktywów i pasywów wyra żonych w walutach obcych:
a) Wycena na dzie ń bilansowy

Wyrażone w walutach obcych aktywa (z wyłączeniem udziałów w jednostkach
podporządkowanych wycenianych metod ą praw własności) wycenia si ę na dzień bilansowy
po obowiązuj ącym na ten dzie ń średnim kursie ustalonym dla danej waluty przez Narodowy
Bank Polski.

Wyrażone w walutach obcych pasywa wycenia się dzień bilansowy po obowi ązuj ącym
na ten dzień średnim kursie ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski.
Na początek następnego okresu pod dat ą 1 stycznia roku nast ępnego następuje zapis w pełni
jednorazowo koryguj ący - storno ustalonych w w/w sposób ró żnice kursowe na dzie ń
bilansowy rozrachunków wyra żonych w walutach obcych.

Zasady wyceny rozlicze ń międzyokresowych przychodów i kosztów:
Rozliczenia mi ędzyokresowe:
- równowarto ść otrzymanych środków na świadczenia, które nast ąpią w przyszłych okresach
(w tym otrzymane dotacje dotycz ące działań realizowanych w przyszłych okresach)
- otrzymane dotacje lub inne środki pieniężne na sfinansowanie nabycia lub wytworzenia
środków trwałych oraz warto ści niematerialnych i prawnych; zaliczone do rozlicze ń
międzyokresowych przychodów kwoty zwi ększaj ą równoległe do odpisów amortyzacyjnych
-umorzeniowych przychody dzia łalności podstawowej.

INFORMACJE DODATKOWE I OBJA ŚNIENIA
DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
FUNDACJA „DAR DLA POTRZEBUJĄCYCH"
z siedzib ą iy Mroczkowie Gościnnym 2, 26-300 Opoczno.
za okres 01.01.2017 - 31.12.2017 r.

Informacje o znacz ących zdarzeniach, jakie wyst ąpiły po dniu bilansowm
nieuwzględnionych w bilansie oraz rachunku zysków i strat:
nie wystąpiły.
Informacje o znacz ących zdarzeniach dotycz ących lat ubiegłych uj ętych w sprawozdaniu
finansowym roku obrotowego
Informacje liczbowe zawarte w sprawozdaniu finansowym za 2017 r. s ą porównywalne
z odpowiednimi informacjami z 2016 r.
I Zmiany w ci ągu roku obrotowego warto ści środków trwałych, warto ści niematerialnych
i prawnych (wg grup rodzajowych).
1 . Środki trwale i umorzenie
Umorzenie na
31.12.2017

Warto ść netto
na 31.12.2017

ZjeżdżalniaJaga4szt. 20512,10z1

4786,04z1

15726,06z1

2

Zjeżdżalnia hipcio 1
szt.

4663,45z1

1088,14z1

3575,31z1

3

Kociol 1 szt.

7410,00z1

741,00z1

6669,00z1

4

Środki transportu

12900,00z1

3870,00z1

9030,00z1

110485,18z1

35000,37z1

Lp

Nazwa

1

Warto ść
pocz ątkowa na
31.01.2017

45485,55z1
razem
2. Warto ści gruntów użytkowanych wieczy ście:
nie występuje.

3. Warto ść początkowa i umorzenie warto ści niematerialnych i prawnych na pocz ątek okresu:
nie występowała.
II. Warto ść amortyzowanych (umarzanych) środków trwałych, używanych na podstawie
umów najmu, dzierżawy i innych umów (w tym leasingu operacyjnego) na dzie ń 31.12.2017
r:

nie występowała.
III. Warto ść zobowiązań wobec bud ż etu pa ń stwa lub gminy z tytu łu uzyskania praw
własności budynków i budowli:
nie występowała.
IV Zobowiązania warunkowe,. w tym równie ż udzielone przez jednostk ę gwarancje

i poręQzenia, także wekslowe:
w roku obrotowym zobowi ązania warunkowe nie wyst ąpiły, jednostka nie udziela ła gwarancji
i poręczeń.
V. Należności krótkoterminowe
Przedszkola
wpłaty od rodziców
pozostałe

zł
10.000,00 zł

VI. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe:
Koszty ubezpieczeń rozliczanych w czasie

O zł

VII Zobowiązania krótkoterminowe:
Przedszkola:
zobowiązania z tytułu dostaw
ZUS

539,22 zł
1.992,47 zł
604,00 zł

US
wynagrodzenia

1,00 zł

Fundacja:
zobowiązania z tytułu dostaw

18.919,47 zł

ZUS

2.351,70 zł
265,00 zł

US
Placówka wsparcia dziennego:
ZUS

2.055,81 zł

US

287,00 zł

VIII Rachunek zysków i strat:
1. Struktura rzeczowa przychodów statutowych w 2017 r.:
Przychody z organizacji szkole ń i konferencji

33.400,00 zł

Refundacje z Urz ędu Pracy do wynagrodzeń

10.097,34 zł

Dotacje na prowadzenie Placówki Opieku ńczo - Wychowawczej
typu Rodzinnego

Dotacje Powiat Mroczków

295 .448,96 zł

Dotacje Powiat Byszewy

3 6.000,00 zł

Dotacja celowa na ubezpieczenie dzieci RDD

3.369,60 zł

Czynsz netto Starostwo RDD

11.885,04 zł

1% podatku przekazanych przez US

24.408,52 zł

Darowizny od osób prawnych

87.240,00 zł

Darowizny od osób fizycznych

65.128,77 zł

Dotacja z gminy na CUS

42.760,00 zł

nadwyżka przychodu z lat ubieg łych

208.020,86 zł

Przychody z działalności statutowej odpłatnej:
Dotacje na prowadzenie Opoczy ńskich Ośrodków Przedszkolnych

70.942,56 zł

Wpłaty rodziców na Przedszkola

2.186,00 zł

Dofinansowanie KRUS kolonie

171.000,00 zł

Wpłaty rodziców na kolonie

157.940,00 zł

Razem przychody z dzia łalności statutowej

1.219.827,65 zł

2. Dane o kosztach Statutowych Fundacji:
Opoczyńskie Ośrodki Przedszkolne

78.226,14 zł,

w tym koszty odpłatne

7.283,58 zł

Placówka Opieku ńczo - Wychowawcza typu Rodzinnego 3 78.607,93 z ł
Placówka wsparcia dziennego

71.571,73 zł
546.321,85 zł

Fundacja razem
W

tym m.in.

Konkurs Pie śni i Poezji Patriotycznej

7.934,74 zł

Wsparcie na ró żne cele

938,17 zł

Wydatki statutowe z 1%

1.648,76 zł

Paczki Świąteczne

18.837,05 zł

Opoczyńskie Spotkanie Wigilijne

47.622,95 zł

Opoczyńskie Dni Rodziny

2.140,99 zł

Bieg Żołnierzy

2.339,12 zł

Wydatki związane z realizacj ą celów statutowych

52.514,37 zł

Przekazanie na Placówk ę Opiekuńczo - Wychowawczą typu Rodzinnego
549,77 zł

Przekazanie na przedszkole

675 zł

Koszty kolonie

411.120,93 zł

w tym koszty odp łatne

240.087,58 zł

Razem koszty statutowe

Koszty administracyjne Fundacji:

1.074.727,65 zł

65.432,46 zł

w tym:
Zużycie materiałów i energii

2.118,51 zł

Usługi obce

7.238,25 zł

Podatki i opłaty

218,15 zł

Wynagrodzenia

43.997,75 zł

Amortyzacja
Pozostałe

1.505,20 zł
10.354,60 zł

4. Pozostałe przychody operacyjne:

O

5. Pozostałe koszty operacyjne:

496,97 zł

6. Pozostałe przychody finansowe

O

7. Pozostałe koszty finansowe
Fundacja

0,10 zł

8. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych z podziałem na losowe i pozostałe
oraz podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych:
nie wystąpiły.
9. Różnice pomiędzy wynikiem rachunkowym a CIT za 2017 r.:
Przychód rachunkowy łączny

1.219.827,65 zł

Przychód do CIT

1.015.806,79 zł

Koszty rachunkowe

1.140.657,08 zł

Koszty podatkowe

1.140.657,08 zł

Wynik rachunkowy

79 17057 zł

Wynik do CIT

-124.85029 zł

W 2017 roku Fundacja złożyła zeznanie o wysoko ści osiągniętego dochodu (poniesionej
straty) przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych CIT-8
za 2017 rok.
Strata z działalno ści za 2017 rok wynios ła

-124.850,29 zł.

Zysk uzyskany w latach ubieg łych wyniósł 208.020,86 É.
Ogółem do przekazania na cele statutowe w nast ępnych latach 79.170,57 É.
Zgodnie z art. 17 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych dochody Fundacji
ponieważ są przeznaczone na cele statutowe s ą wolne od podatku dochodowego.
W 2017 roku Fundacja nie prowadzi ła działalności gospodarczej.
IX. Fwidacja nie tworzy rezerw.
X. Zatrudnienie:
w 2017 roku Fundacja zawar ła umowę cywilnoprawną.
XI. Fundacja w 2017 r. nie udzieli ła żadnej pożyczki. Wszystkie środki, jakie posiadała
Fundacja do dn. 31.12.2017 r. były ulokowane na kontach z łotówkowych w banku PeKaO
S. A. I Oddział w Opocznie.
Środki pieni ężne na rachunku bankowym wg stanu na 31.12.2017 r.:
1. rachunek bankowy Fundacji:

34.393,58 zł

2. rachunek bankowy Opoczy ńskich O środków Przedszkolnych:

889,91 zł

3. rachunek bankowy Placówki Opieku ńczo - Wychowawczej typu Rodzinnego:
9.040,47 zł
4. Huragan:

4.050,00 zł

5. Kolonie

30.370,32 zł

6. Inny

7.453,11 zł

XII. Fundacja w 2017 r. nie nabyła żadnych obligacji, udziałów, akcji oraz nieruchomo ści.

Bilans, rachunek wyników za 2017 rok stanowi ą załącznik do niniejszych wprowadzenia
oraz informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego.
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