Informacje ogólne do sprawozdania finansowego
Fundacji Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym
„UŚMIECH DZIECKA”
za okres od 01 stycznia 2019r. do 31 grudnia 2019r.
1)

nazwa organizacji, siedziba i adres albo miejsce zamieszkania i adres oraz numer
we właściwym rejestrze sądowym albo ewidencji,
Fundacja Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „UŚMIECH DZIECKA”
Szklana 1, 83-334 Miechucino
NIP: 589-17-44-910, REGON 192557788
Wpisana dnia 09.08.2001 do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i
Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej
pod numerem KRS 0000027416.
Fundacja od dnia 22.04.2005r. posiada status organizacji pożytku publicznego.
Ministerstwem właściwym ze względu na cele Fundacji jest Minister Edukacji
Narodowej.
Zgodnie z art. 28 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, nadzór nad
działalnością organizacji pożytku publicznego w zakresie korzystania z uprawnień
wynikających z ustawy o działalności pożytku publicznego sprawuje Przewodniczący
Komitetu ds. Pożytku Publicznego
Podstawa prawna działania Fundacji
Ustawa o fundacjach z dnia 6.04.1984r. z późniejszymi zmianami (t.j. Dz.U. z
2018 r. poz.1491.)
Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24.04.2003 r.
z późniejszymi zmianami ( t.j. Dz.U. 2019 poz. 688)
Statut Fundacji (29 listopada 2018 r.)
Statutowe cele Fundacji Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „UŚMIECH DZIECKA”
1. niesienie wszechstronnej pomocy dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej oraz ich
rodzinom,
2. wspomaganie placówek oświatowych dla niepełnosprawnych, ze szczególnym
uwzględnieniem środowiska wiejskiego,
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3. działania na rzecz ochrony i promocji zdrowia,
4. udzielenie wsparcia rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji
życiowej,
5. zaspokajanie potrzeb naukowych i oświatowo-wychowawczych dzieci i
młodzieży szczególnie uzdolnionej.

Fundacja realizuje swój cel poprzez:
1. prowadzenie Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Szklanej,
2. wspomaganie finansowe placówek służby zdrowia,
3. pomoc w świadczeniu pomocy medycznej przez placówki służby zdrowia,
4. przyznawanie stypendiów dla dzieci i młodzieży szczególnie uzdolnionej,
5. pomoc rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej,
6. wspomaganie finansowe akcji profilaktycznych i prozdrowotnych dla ludności, w
szczególności z terenów wiejskich,
7. dofinansowanie leczenia i rehabilitacji ludności, w szczególności z terenów
wiejskich,
8. pomoc w uzyskaniu wykształcenia dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej,
9. rehabilitację sprawności fizycznej i ruchowej dzieci,
10. organizację i finansowanie wyjazdów rekreacyjno –wypoczynkowych,
11. realizację przewozów osób niepełnosprawnych,
12. wielokierunkową pomoc osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom,
13. działania wychowawcze, edukacyjne, promujące wartości i postawy społecznie
pożyteczne poprzez organizację aktywnych form spędzania czasu wolnego
(organizowanie wyjazdów integracyjnych, tworzenie kół zainteresowań itp.),
14. działania edukacyjne i wychowawcze mające na celu integrację społeczną i
zwiększenie tolerancji wobec osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
(festyny, pikniki integracyjne, prezentacje filmów, konkursy itp.),
15. działania wychowawcze i edukacyjne wzmacniające więzi międzypokoleniowe
(zajęcia dla rodziców i wychowanków, zajęcia dla dziadków, obchody dnia matki
i ojca, dnia babci i dziadka itp.),
16. edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę, rozwijanie umiejętności
uczestnictwa w kulturze (wycieczki, wyjazdy do muzeów, filharmonii, na koncerty
itp.),
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17. działania na rzecz aktywności społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych
poprzez przedsięwzięcia artystyczne, rekreacyjne, integracyjne, sportowe,
kulturalne i inne (festyny, warsztaty, współpraca z zakładami pracy itp.),
18. działania służące podnoszeniu świadomości i wrażliwości społecznej oraz łamaniu
stereotypów dotyczących postrzegania osób niepełnosprawnych,
19. tworzenie i promowanie specjalistycznych form rehabilitacji wynikających ze
specyficznych potrzeb osób niepełnosprawnych i ich otoczenia (zajęcia na basenie,
hipoterapia, dogoterapia, kontakt z alpakami itp.),
20. organizowanie działań mających na celu pielęgnowanie dziedzictwa narodowego
i regionalnego dóbr kultury i sztuki oraz tożsamości kulturowej Kaszub (projekty
regionalne, wycieczki, spotkania z twórcami ludowymi itp.),
21. organizacja i wsparcie działań prozdrowotnych z aspektami edukacyjnymi i
medycznymi,
22. organizacja i wsparcie działań mających na celu zdobywanie nowych kompetencji
przez terapeutów, specjalistów pracujących z dziećmi i młodzieżą z
niepełnosprawnościami.
Fundacja prowadzi nieodpłatną działalność pożytku publicznego zgodnie z ustawą o
działalności pożytku publicznego i wolontariacie w zakresie:
1. działalność fizykoterapeutyczna ( 85.14.A),
2. działalność psychologiczna i terapeutyczna (85.14.D),
3. działalność związana z ochroną zdrowia ludzkiego pozostała gdzie indziej nie
sklasyfikowana (85.14.F)
4.

pomoc społeczna pozostała bez zakwaterowania (85.32.C)

Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Zarząd Fundacji Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „UŚMIECH DZIECKA”

2)

Stefan Czaja

– Prezes Zarządu Fundacji

Julita Krzebietke

– Członek Zarządu Fundacji

Adam Julke

– Członek Zarządu Fundacji

wskazanie czasu trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony,
Organizacja została powołana na czas nieokreślony.
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3)

wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym,
Data początkowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie: 01.01.2019r.
Data końcowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie: 31.12.2019r.
Data sporządzenia sprawozdania finansowego: 27.03.2019r.
Wariant sprawozdania: Sprawozdanie sporządzone zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do
Ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351)

4)

wskazanie,

czy

sprawozdanie

finansowe

zostało

sporządzone

przy

założeniu

kontynuowania działalności przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy
nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności,
Roczne sprawozdanie finansowe sporządzono przy założeniu kontynuowania
działalności przez organizację co najmniej 12 miesięcy i dłużej.
Nie są znane okoliczności, które wskazywałyby na istnienie poważnych zagrożeń dla
kontynuowania przez organizację działalności.

5)

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.
Fundacja sporządza sprawozdanie finansowe dla organizacji pozarządowych,
określonych w art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
zgodnie z załącznikiem 6 do ustawy o rachunkowości.
Księgi rachunkowe prowadzone są w języku polskim zgodnie z regulacjami ustawy z dnia
29 września 1994 o rachunkowości.( Dz. U. z 2019 r.poz. 351).
Aktywa trwałe
1. Wartości niematerialne i prawne
Wartości niematerialne i prawne wyceniane są w cenie nabycia, pomniejszone o
odpisy amortyzacyjne oraz odpisy z tytułu trwałej utraty wartości w przypadku ich
wystąpienia.
Wartości niematerialne i prawne stanowią aktywa trwałe niemające postaci fizycznej
o wartości jednostkowej do 10 000,00 PLN odpisuje się jednorazowo w pełnej ich
wartości w koszty, natomiast o wartości wyższej są amortyzowane według zasad i
stawek podatkowych. Rozpoczęcie amortyzacji następuje nie wcześniej niż od
następnego miesiąca po przyjęciu do użytkowania.
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2. Środki trwałe
Środki trwałe o wartości jednostkowej do 10 000,00 PLN odpisuje się jednorazowo w
pełnej ich wysokości w koszty, natomiast o wartości wyższej są amortyzowane metodą
liniową za pomocą stawek podatkowych.
Środki trwałe przyjmowane są na stan i wyceniane według cen nabycia lub kosztu
wytworzenia pomniejszone o opisy amortyzacyjne oraz odpisy z tytułu utraty wartości
w przypadku ich wystąpienia. Środki trwałe otrzymane nieodpłatnie wycenia się w
wartościach godziwych.
Rozpoczęcie amortyzacji następuje nie wcześniej niż od następnego miesiąca po
przyjęciu do użytkowania.
Aktywa obrotowe
1. Zapasy
Zapasy rzeczowe aktywów obrotowych wycenia się według cen nabycia lub kosztów
wytworzenia.
Nabyte materiały wyceniane są według cen zakupu i w całości odpisywane w koszty
w okresie, w którym zostały zakupione.
2. Należności
Należności wyceniane są według kwoty wymaganej zapłaty pomniejszonej o
utworzone odpisy aktualizacyjne w przypadku wystąpienia ryzyka ich odzyskania.
3. Inwestycje krótkoterminowe
Za inwestycje krótkoterminowe uznaje się aktywa płatne, wymagalne lub
przeznaczone do zbycia w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego lub od daty ich
założenia, albo stanowiące środki pieniężne.
Inwestycje krótkoterminowe obejmują aktywa finansowe:
Środki pieniężne w kasie i na rachunkach.
Fundusze własne
Fundusze własne wyceniane są w wartości nominalnej i stanowią:
1. Fundusz statutowy
2. Wynik finansowy netto roku obrotowego
Na wynik netto składają się: wynik działalności operacyjnej, wynik na działalności
finansowej.
Zobowiązania
1. Zobowiązania
Zobowiązania wyceniane są w kwocie wymagającej zapłaty.
Strona 5|6

2. Rozliczenia międzyokresowe
Czynne rozliczenia międzyokresowe przychodów obejmują otrzymaną dotację
na budowę i zakup środków trwałych.

Przychody, koszty i wynik finansowy
Przychody fundacji zalicza się otrzymane środki pieniężne i inne aktywa finansowe ze
źródeł określonych odrębnymi przepisami praw i statutem, w tym nieodpłatnie otrzymane
składniki majątku, a także przychody finansowe.
Do kosztów działalności fundacji zalicza się koszty związane z realizacją zadań
statutowych oraz koszty administracyjne jednostki.
Ponoszone koszty są ewidencjonowane w układzie rodzajowym.

Wynik finansowych ustalany jest z uwzględnieniem wyodrębnienia rodzajów działań
określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Wynik finansowy z działalności statutowej to różnica między przychodami z nieodpłatnej
działalności pożytku publicznego a kosztami realizacji zadań nieodpłatnej działalności
pożytku publicznego.

Szklana, dnia 27.03.2020 roku
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