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A.SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE
A.I. Wstęp
1.Informacje rejestrowe
Nazwa organizacji

Fundacja Sadyba

Adres siedziby
Telefon
Fax
e-mail
Strona internetowa

ul. Klimczoka 80, 43-360 Bystra
(33) 819 48 43
(33) 816 02 87
dpssadyba@interia.pl
www.sadyba.org

Data rozpoczęcia działalności
Rejestracja w KRS

2006
23.01.2007, Krajowy Rejestr Sądowy, Sąd
Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego

Uzyskanie Statusu
Organizacji Pożytku Publicznego

Nr KRS
Nr Regon
Rodzaj przeważającej działalności
Wg PKD

Konto bankowe

01.10.2008, postanowienie Sądu
Rejonowego w Bielsku-Białej, Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego, w sprawie nadania statusu
organizacji pożytku publicznego
0000272492
240562930
9499Z – Działalność pozostałych
organizacji członkowskich, gdzie indziej
nie sklasyfikowana
ING Bank Śląski O/ Tychy
39 1050 1399 1000 0023 1372 2825
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29 1050 1399 1000 0023 1372 2908
18 1050 1399 1000 0023 1372 4755
2. Skład Zarządu
Imię i Nazwisko

Jerzy Gwoździak
Łukasz Gwoździak
Musiał Genowefa

Funkcja

Prezes Zarządu, zam. Wisła ul. Rastoki 11a
Członek Zarządu, zam. Tychy ul. Morcinka 2/93
Członek Zarządu, zam. Siemianowice Śląskie
ul. Niepodległośći 26/22

A.II. Zasady, formy i zakres działalności
1. Historia i misja
Fundacja powstała w efekcie zaangażowania się gruby osób, organizujących
pomoc dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.
Ich ochotnicza praca dla dobra osób samotnych doprowadziła do powstania idei
stworzenia domu pomocy społecznej.
Misją Fundacji jest działalność na rzecz drugiego człowieka , niesienie pomocy
ludziom starszym, chorym potrzebującym opieki, zaspokajanie niezbędnych
potrzeb i umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności
człowieka.
2. Cele statutowe
Celem Fundacji jest:
- utworzenie i prowadzenie Domów Pomocy Społecznej
- udzielanie pomocy osobom i rodzinom, które z powodu niepełnosprawności,
podeszłego wieku, choroby, pozbawienia środków do życia czy innych
wydarzeń, znalazły się w sytuacji kryzysu życiowego
- świadczenie usług opiekuńczych i zdrowotnych

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
2.1 Prowadzenie remontu i modernizacji budynków oraz ich urządzeń, a także
zagospodarowania nieruchomości gruntowych, przeznaczonych na działalność
Domów Pomocy Społecznej oraz wyposażenie ich zgodnie z wymaganiami
przepisów prawa.
4

2.2 .Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych
dla osób zamieszkałych, jak również niezamieszkujących w Domach Pomocy
Społecznej.
2.3 .Świadczenie usług zdrowotnych, profilaktycznych, diagnostycznych
i pielęgnacyjnych dla osób zamieszkałych, jak również nie zamieszkujących
w Domach Pomocy Społecznej.
2.4 .Wspomaganie i popieranie rozwoju Domów Pomocy Społecznej.
2.5. Organizacyjne i rzeczowe wspieranie Domów pomocy Społecznej.
2.6. Działania na rzecz pozyskiwania środków na bieżącą działalność Domów
Pomocy Społecznej, remonty, modernizację, administrowanie i konserwację
budynków
oraz
urządzeń,
a
także
nieruchomości
gruntowych
wykorzystywanych przez Domy Pomocy Społecznej.
2.7.Propagowanie idei wolontariatu w społeczeństwie.
2.8 .Pomoc w zorganizowaniu i utrzymaniu gospodarstwa rolno-hodowlanego
produkującego na rzecz Domów Pomocy Społecznej.
2.9 .Działalności charytatywnej.
2.10 .Ochrony i promocji zdrowia.
2.11. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych.

3. Struktura organizacyjna
Fundacja Sadyba jest działającą dla dobra wspólnego organizacją pozarządową,
zrzeszającą osoby fizyczne identyfikujące się z jego misją.
Władzami Fundacji są:
Rada Nadzorcza Fundacji, oraz Zarząd.
Zarząd wybierany przez Radę kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na
zewnątrz.
4. Formy i zakres działalności
Fundacja Sadyba funkcjonuje głównie w obszarze ochrony zdrowia, rehabilitacji
i pomocy społecznej. Cele statutowe realizowane są w ramach jednostek
organizacyjnych i programów powoływanych przez Zarząd.
W okresie sprawozdawczym funkcjonował program: pomoc charytatywna,
opiekuńcza, zdrowotna.
Naszymi klientami są przede wszystkim osoby zamieszkujące województwo
małopolskie i śląskie, choć korzystają z naszej pomocy również osoby
zamieszkujące w innych regionach kraju.
A.III. Realizacja celów statutowych w roku 200
1. Osoby uzyskujące pomoc
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Naszymi klientami są osoby zagrożone ubóstwem, zagubione we współczesnej
rzeczywistości, pozbawione podstawowych środków do życia, nie posiadające
środków na sfinansowanie kosztów leczenia, rehabilitacji bądź pomocy
prawnej.
Fundacja niesie pomoc ludziom starszym, chorym potrzebującym opieki
również wspiera dzieci i młodzież.
W 2009 roku głównym celem było;
- udzielanie pomocy materialnej i finansowej na leczenie
- udzielanie pomocy finansowej na zakup sprzętu rehabilitacyjnego
- udzielanie pomocy finansowej i materialnej rodzinom ubogim.
Nadzór nad poziomem merytorycznym przedsięwzięć sprawuje Zarząd Fundacji
pracujący społecznie, oprócz jednego członka zarządu, który jest zatrudniony na
podstawie umowy o pracę.
Rozpatrzenie i zatwierdzanie sprawozdań merytorycznych Zarządu
z działalności Fundacji należy do zadań Rady Fundacji.
2. Program edukacji zdrowotnej
Fundacja w ramach programu edukacji zdrowotnej przeprowadziła szkolenie
w zakresie udzielania pierwszej pomocy.
W ramach ochrony i promocji zdrowia Fundacja realizowała wsparcie dla
dwóch osób. Wsparcie polegało na dofinansowaniu zakupu pompy insulinowej,
oraz przeprowadzenia operacji krtani.
Pomoc działalności charytatywnej poprzez niesienie pomocy w trudnych
sytuacjach życiowych, chorym, niepełnosprawnym. Udzielono pomocy
finansowej.
Pomoc finansowa jest dokonywana za pośrednictwem banku, przelewem na
konto bankowe, a również w przypadku braku konta bankowego wpłatami
dokonywanymi za pośrednictwem poczty.
A. IV.POZOSTAŁE INFORMACJE
1. Opis głównych zdarzeń o skutkach finansowych
Fundacja uzyskała przychody głównie z darowizn.
Darowizny były przekazywane przez osoby fizyczne i prawne.
Fundacja w okresie sprawozdawczym nabyła środek trwały – w postaci
nieruchomości położonej w Krakowie zgodnie z zawartą umową o dożywocie
poświadczona aktem notarialnym z dnia 09.06.2009roku. Wartość
nieruchomości stanowi kwota 500.000,00 złotych.

6

2. Podjęte uchwały
Odpis Uchwały z dnia 01 czerwca 2009 roku w zakresie udzielenia
pełnomocnictwa Zarządowi Fundacji do przejmowania majątków w zamian za
dożywotnią opiekę.
Odpis Uchwały z dnia 27 lipca 2009 roku w sprawie przyjęcia i
zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2008.
Rada Fundacji jednogłośnie podjęła uchwałę o zatwierdzeniu
sprawozdania finansowego Fundacji za 2008 rok obejmujący bilans
sporządzony na dzień 31.12.2008 rok, który po stronie aktywów i pasywów
wykazuje kwotę 179960,68 zł, rachunek wyników za 2008 rok wykazujący
zysk netto w kwocie 46814,36 zł.
3.

UZYSKANE PRZYCHODY

Fundacja w okresie sprawozdawczym uzyskała następujące przychody:
Darowizny od osób fizycznych
Darowizny z tyt. 1%
Przychody finansowe

34.199,20 zł
111.761,28 zł
4.679,92 zł

Fundacja nie realizowała odpłatnych świadczeń w ramach realizacji celów
statutowych.
4.

PONIESIONE KOSZTY

1Realizacja celów statutowych:
Świadczenia na cele:
- charytatywne
- zdrowotne
- opiekuńcze

10.600,00 zł
5.400,00 zł
9.850,36 zł

2.Wydatki administracyjne:
- zużycie materiałów i energii
- usługi obce
-podatki i opłaty
- wynagrodzenia ora
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
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683,38 zł
34.038,00 zł
320,00 zł
23.217,26 zł

4.347,00 zł
2.457,24 zł

-amortyzacja
-pozostałe koszty
3.Pozostałe koszty

8,80 zł

5.Informacja o prowadzeniu działalności gospodarczej
W roku 2009 Fundacja „SADYBA” nie prowadziła działalności gospodarczej.
6.Informacja o wydatkach na wynagrodzenia
Fundacja zatrudnia 2 osoby na podstawie umowy o pracę.
Wynagrodzenie brutto w okresie sprawozdawczym wynosiło 19.876,00 złotych.
Średnie wynagrodzenie miesięczne na etat wynosi 828,17 zł.
Narzuty (pracodawcy) w okresie sprawozdawczym wyniosło 3.341,26 złotych.
Razem z narzutami 23.217,26 złotych.
Innych wynagrodzeń nie wypłacano.
7.Informacja o udzielonych pożyczkach pieniężnych
Fundacja nie udzielała w okresie sprawozdawczym jak i w latach poprzednich
pożyczek pieniężnych.
8. Kwoty ulokowane na rachunkach bankowych
Finansowy majątek obrotowy na dzień 31.12.2008r.
Lp.

Wyszczególnienie

Bank

Kwota

1.
2.

Rachunek bankowy
Rachunek Bankowy
Pieniądze w kasie

ING Bank Śląski
Millenium

187.622,45
5.491,11
1.851,71

3.
4.

194.965,27

Razem

9. Wartość nabytych akcji i obligacji
Fundacja w okresie sprawozdawczym nie nabywała akcji ani obligacji.
10. Nabyte nieruchomości
Fundacja w okresie sprawozdawczym nabyła nieruchomości na podstawie
przejęcia majątku w zamian za dożywocie.
11.Wartość aktywów i zobowiązań Fundacji
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Wartość aktywów na dzień
31.12.2009 : 723.362,19zł.
Wartość zobowiązań na dzień: 31.12.2009: 4.831,47 zł.
12 Informacje o rozliczeniach z tytułu zobowiązań podatkowych.
Fundacja złożyła następujące deklaracje podatkowe:
Deklaracja od podatku dochodowego od osób prawnych CIT 8
- zwolnienie podatkowe z tytułu działalności statutowej ochrona zdrowia
Deklaracja podatku dochodowego od osób fizycznych PIT -4R
Deklaracje składek na ubezpieczenie społeczne zatrudnionych pracowników.
Prawidłowo naliczono i odprowadzono podatek dochodowy od osób fizycznych.
13. Informacja o otrzymanych darowiznach publikowana zgodnie
z przepisami art.18, ust.1e ustawy o podatku dochodowym od osób
prawnych.
Kwota darowizn otrzymanych
w roku 2009 ogółem

145.960,48zł

Wyszczególnienie darowizn pochodzących od osób prawnych, jeżeli
jednorazowa kwota darowizny przekracza 15.000 zł. lub jeżeli suma
wszystkich darowizn w danym roku podatkowym od jednego darczyńcy
przekracza 35.000 zł.
kwota
Nazwa i adres darczyńcy
Nie wystąpiły

O celu przeznaczenia otrzymanych darowizn informujemy w „Informacji dodatkowej za rok 2009” .

12.Przeprowadzone kontrole
W fundacji Sadyba w okresie sprawozdawczym nie przeprowadzono kontroli.
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B. SPRAWOZDANIE FINANSOWE
Bilans, rachunek wyników, informacje dodatkowe zostały sporządzone
zgodnie z ustawą o rachunkowości i przedstawione w niniejszym
dokumencie w następującej kolejności:
1. Wprowadzenie do sprawozdania.
2. Bilans na dzień 31.12.2009
3. Rachunek wyników.
4. Informacje dodatkowe.

1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
Fundacja Sadyba w Bystrej Krakowskiej ul. Klimczoka 80, została utworzona
Aktem Notarialnym repertorium A nr 8263/2006 z dnia 02. 10. 2006 r.
Wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy
w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
pod numerem
KRS

0000 272492

REGON

240562930

NIP

9372515478

Na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej z dniem
01.10.2008 rok Fundacja uzyskała status Organizacji Pożytku Publicznego.
Przedmiotem działalności fundacji jest:
Utworzenie i prowadzenie Domów Pomocy Społecznej.
Fundacja realizuje swoje cele publiczne przez:
- prowadzenie remontu i modernizacji budynków oraz ich urządzeń, a także
zagospodarowania

nieruchomości

gruntowych,

przeznaczonych

działalność Domów Pomocy Społecznej oraz wyposażenie ich zgodnie
- z wymaganiami przepisów prawa
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na

- świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych
dla osób zamieszkałych, jak również nie zamieszkujących w Domach
Pomocy Społecznej
- świadczenie usług zdrowotnych, profilaktycznych, diagnostycznych
- i pielęgnacyjnych dla osób zamieszkałych, jak również nie zamieszkujących
w Domach Pomocy Społecznej
- wspomaganie i popieranie rozwoju Domów Pomocy Społecznej
- organizacyjne i rzeczowe wspieranie Domów Pomocy Społecznej
- działania na rzecz pozyskiwania środków na bieżącą działalność Domów
Pomocy Społecznej, remonty, modernizację, administrowanie i konserwację
budynków

oraz

urządzeń

,

a

także

nieruchomości

gruntowych

wykorzystywanych przez Domy Pomocy Społecznej
- propagowanie idei wolontariatu w społeczeństwie
- pomoc w zorganizowaniu i utrzymaniu gospodarstwa rolno-hodowlanego
produkującego na rzecz Domów Pomocy Społecznej
- działalności charytatywnej
- ochrony i promocji zdrowia
- działanie na rzecz osób niepełnosprawnych

Format sprawozdania finansowego
Roczne sprawozdanie finansowe zostało sporządzone za okres od
01.01.2009 do 31.12.2009 zgodnie z Ustawa z dnia 29 września 1994 roku
o rachunkowości (Dz. U. z 2002 Nr 76, poz. 694). Sprawozdanie zostało
sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez jednostkę
w dającej się przewidzieć przyszłości oraz niewystępowania okoliczności
wskazujących na zagrożenie dla kontynuowania działalności.
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Podstawowe zasady wyceny aktywów i pasywów
Wykazane w sprawozdaniu finansowym składniki majątkowe aktywów
i pasywów wyceniono zgodnie z ustawą z 29 września 1994r. o rachunkowości
(t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr76, poz.694), stosując jako regułę ceny nabycia ( koszt
wytworzenia) z uwzględnieniem utraty wartości aktywów.
Środki trwałe
W pozycji tej ujęte zostały rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi,
o przewidywalnym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok,
kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki.
Wartość początkowa środków trwałych podlega podwyższeniu o wartość
nakładów

poniesionych

na

ich

ulepszenie

(przebudowę,

rozbudowę,

modernizację, rekonstrukcję).
Jednostka przyjęła do stosowania wykaz rocznych stawek amortyzacyjnych
stanowiący załącznik do Rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 17. 01. 1997r (Dz. U 6/97 poz. 34) bez ograniczeń ich wysokości dla
celów podatkowych. Do określenia wysokości stawek amortyzacyjnych
poszczególnych nowych środków trwałych przyjęto górna granicę stawki %
z wykazu. Zakupione używane środki trwałe amortyzuje się poprzez ustalenie
indywidualnych stawek dla każdego środka trwałego.
Środki trwałe o wartości jednostkowej do 3.500,00 zł. amortyzowane są
jednorazowo.
Rozpoczęcie amortyzacji następuje nie wcześniej niż w miesiącu następnym po
przyjęciu środka trwałego do używania.
W bilansie środki trwałe wykazane zostały w wartości netto tj. wartość
początkowa minus umorzenia na dzień 31.12.2009 r
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Środki trwale w budowie
W pozycji ujmowane są zaliczane do aktywów trwałych środki trwałe w okresie
ich budowy, montażu lub ulepszenia już istniejącego środka trwałego.
Cena nabycia środków trwałych w budowie obejmuje ogół ich kosztów
poniesionych przez jednostkę za okres budowy, montażu, przystosowania
i ulepszenia, do dnia bilansowego lub przyjęcia do używania.
Na dzień bilansowy w jednostce nie wystąpiły.
Zapasy
Zapasy są wycenione według ceny zakupu lub kosztu wytworzenia nie
wyższych niż cena sprzedaży netto. Poszczególne grupy zapasów są wycenione
w następujący sposób:
Materiały wycenia się w cenach ich zakupu, a wartość ich rozchodu wycenia się
według zasady FIFO ( pierwsze przyszło- pierwsze wyszło) .
Koszty zakupu odnosi się w ciężar kosztów bezpośrednio po ich poniesieniu.
Należności
Na dzień bilansowy należności wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty,
z zachowaniem ostrożności wyceny i wykazuje się w wartości netto
( po pomniejszeniu o odpisy aktualizujące. Odpisy aktualizujące należności
tworzone są w oparciu o analizę ściągalności należności dla poszczególnych
dłużników lub w następstwie likwidacji lub ogłoszenia upadłości dłużników.
Na dzień bilansowy wystąpiła należność w kwocie 3.861,76 złotych .
Zobowiązania
Za zobowiązania uznaje się wynikający z przeszłych zdarzeń obowiązek
wykonania świadczeń o wiarygodnie określonej wartości, które spowodują
wykorzystanie już posiadanych lub przyszłych aktywów firmy. Zobowiązania są
wykazywane w kwocie wymagającej zapłaty.

Środki pieniężne
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Wycenia się według wartości nominalnej, wynikającej ze stanów środków na
rachunku bankowym oraz w kasie jednostki w polskich złotych.
Środki pieniężne na rachunkach bankowych potwierdzone zostały przez Bank
ING Bank Śląski, z którego usług jednostka korzysta na piśmie i są zgodne ze
stanem wykazanym w bilansie.
Rezerwy
Rezerwy są to zobowiązania, których termin wymagalności lub kwota nie są
pewne. Tworzy się je na pewne lub prawdopodobne przyszłe zobowiązania w
ciężar pozostałych kosztów operacyjnych, kosztów finansowych, strat
nadzwyczajnych zależnie od okoliczności z którymi przyszłe zobowiązania się
wiążą. W jednostce nie wystąpiły.
Fundusze własne
Na dzień bilansowy fundusz statutowy wykazuje się w wysokości określonej
w umowie, jako fundusz założycielski zwiększony o wynik z lat ubiegłych w
wysokości 158.814,36 zł.
Przychody, koszty, wynik finansowy
Rachunek zysków i strat jednostka sporządza według wariantu porównawczego.

Przychody i zyski
Za przychody i zyski jednostka

uznaje uprawdopodobnione powstanie

w

okresie sprawozdawczym korzyści ekonomicznych, o wiarygodnie określonej
wartości, w formie zwiększenia wartości aktywów, albo zmniejszenia wartości
zobowiązań, które doprowadzają do wzrostu kapitału własnego lub zmniejszenia
niedoboru w inny sposób niż wniesienie wkładów przez udziałowców
Przychody z działalności statutowej są to wszystkie przychody określone
w statucie przeznaczone na realizację zadań statutowych.
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Do przychodów jednostki nie prowadzącej działalności gospodarczej zalicza się
otrzymane środki pieniężne i inne aktywa finansowe ze źródeł określonych
przepisami prawa i statutem.
Jednostka zgodnie z statutem otrzymała środki pieniężne w formie darowizny.

Koszty i straty

Przez koszty i straty jednostka rozumie uprawdopodobnione zmniejszenia
w okresie sprawozdawczym korzyści ekonomicznych, o wiarygodnie określonej
wartości, w formie zmniejszenia wartości aktywów, albo zwiększenia wartości
zobowiązań i rezerw, które doprowadzają do zmniejszenia kapitału własnego
lub zwiększenia jego niedoboru w inny sposób niż wycofanie środków przez
udziałowców.
Koszty jednostki obejmują koszty realizacji zadań statutowych, oraz kosztów
administracyjnych.
Koszty realizacji zadań statutowych obejmują koszty bezpośrednie świadczeń
określonych statutem jednostki.
Koszty działalności operacyjnej ewidencjonuje się na kontach zespołu 5 –
„Koszty rodzajowe i ich rozliczanie”.

Wynik finansowy
Na wynik finansowy składają się:
1. wynik działalności statutowej, czyli na działalności określonej przepisami
prawa i statutem jednostki, jako różnica między przychodami z działalności
statutowej a kosztami realizacji zadań statutowych
2. wynik w całokształcie działalności, stanowiący wynik na działalności
statutowej pomniejszony o koszty administracyjne i skorygowany o pozostałe
przychody i koszty oraz przychody i koszty finansowe
15

3. wynik ogółem, stanowiący wynik finansowy netto na całokształcie
działalności uwzględniający straty i zyski nadzwyczajne
W jednostce wynik za 2008 rok jest wynikiem nadwyżki przychodów nad
kosztami. Podjęto decyzję, że w roku 2009 wynik zostanie przeksięgowany na
przychody z działalności statutowej.
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2. BILANS na dzień 31.12.2009

AKTYWA

A. Aktywa trwałe

stan na koniec okresu
PASYWA
poprzedniego bieżącego
A.Fundusze
11843,00 520656,80 własne

I. Wartości
niematerialne i
prawne
II. Rzeczowe aktywa
trwałe

I. Fundusz
statutowy

11843,00

III.Należności
długoterminowe
IV.Inwestycje
długoterminowe

II.Fundusz z
aktualizacji
520656,80
wyceny
Za lata ubiegłe
III.Wynik
finansowy netto za
rok obrotowy
1.Nadwyżka
przychodów nad
kosztami (
wielkość dodatnia)

166745,48

I.Zapasy rzeczowych
aktywów obrotowych
II.należności
krótkoterminowe

40,00

III.Inwestycje
krótkoterminowe
1.Środki pienięzne

166705,48

2.Pozostałe aktywa
finansowe

C.Krótkoter. Rozl.
Międzyokresowe
AKTYWA RAZEM:

167924,25 718530,72
112000,00

158814,36

46814,36

559716,36

46814,36

559716,36

21146,32

4831,47

21146,32

4831,47

179960,68

723362,19

2.Nadwyżka
kosztów nad
przychodami
(wartość ujemna)

V.Długoterminowe
rozliczenia
międzyokresowe
B.Aktywa obrotowe

stan na koniec okresu
poprzedniego bieżącego

1372,20

B.Zobowiązania i
198828,03 rezerwy na
zobowiązania
I. Zobo. Długoter.
z tytułu kredtytów i
pożyczek
II. Zob. Krótkoter. i
3862,76 fundusze
specjalne
1.Kredyty i
pożyczki
2.Inne
194965,27
zobowiązania
3.Fundusze
specjalne
III.Rezerwy na
zobowiązania
IV.Rozl. m/o
1.Rozl. m/o
przychodów
2.Inne rozliczenia
międzyokresowe
3877,36

179960,68 723362,19 PASYWA RAZEM

Data : 22.03.2010
Miejscowość: Pisarzowice
Sporządził: Kiepura Elżbieta
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3. Rachunek wyników za 2009 rok
FUNDACJA SADYBA
43-360 BYSTRA
UL. KLIMCZOKA 80
NIP 937-251-54-78
Regon: 240562930
KRS 0000272492

Pozycja Wyszczególnienie

A.
I.
II.
1.
2.
B.
C.

D.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
E.
F.
G.
H.
I.
J.
I.
II.
K.
L.
I.
II.

Kwota za
rok
poprzedni

Przychody z działalności statutowej
Składki brutto określone statutem
Inne przychody określone statutem
Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku
publicznego
Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku
publicznego
Koszty realizacji zadań statutowych
Wynik finansowy na działalności ststutowej
(wielkość dodatnia lub ujemna)
(A -B)
Koszty administracyjne
Zużycie materiałów i energii
Usługi obce
Podatki i opłaty
Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne
Amortyzacja
Pozostałe
Pozostałe przychody( niewymienione w poz.A i G)
Pozostałe koszty (niwymienione w poz.B,D i H)
Przychody finansowe
Koszty finansowe
Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności
(wielkośc dodatnia lub ujemna)( C-D+E-F+G-H)
Zyski i straty nadzwyczajne
Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia
Straty nadzwyczajne -wielkość ujemna
Podatek dochodowy
Wynik finansowy netto ogółem (I+J-K)
Różnica zwiększająca koszty roku następnego
Różnica zwiększająca przychody roku następnego

Data: 22.03.2010
Miejscowość: Pisarzowice
Sporządził: Kiepura Elżbieta
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kwota za
rok
obrotowy

124992,25

145960,48

124992,25

145960,48

29300

25950,36

95692,25
57314,67
892,95
34717,25

120110,12
65062,88
683,38
34038
320
23217,26
4347
2457,24
500000

180
14253,2
1647,00
7124,27
30000
1500
6960,52
19,74

4679,92
8,80

46818,36

559718,36

4
46814,36

2
559716,36

46814,36

559716,36

4.Informacja dodatkowa za rok 2009
Charakterystyka stosowanych metod wyceny
Wartości niematerialne i prawne wyceniono na dzień

Wg cen nabycia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne

bilansowy i wykazano w bilansie

jeżeli cena nabycia była większa od 3500 zł, w pozostałych
przypadkach cena wartości netto po 100% umorzeniu

Środki trwałe wyceniono na dzień bilansowy i

Wg cen nabycia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne

wykazano w bilansie

Zmiany w ciągu roku obrotowego wartości środków trwałych
a.

Środki trwałe

Wyszczególnienie

wg

pozycji

bilansowych

Wartość początkowa na początek roku
obrotowego

Zwiększenie z tytułu:
Inwestycji
inne

1. Grunty

0,00

0,00

2. budynki i budowle

0,00

513160,80

3. urz. techniczne i maszyny

13490,00

0,00

4. środki transportu

0,00

0,00

0,00

0,00

6. inne

0,00

0,00

Razem

13490,00

513160,80

Dotychczasowe umorzenie na początek

Zwiększenia umorzeń

5.inwestycje

w

obcych

środkach

trwałych

b. Umorzenie środków trwałych
Wyszczególnienie

według

pozycji

bilansowych(środków trwałych)

roku obrotowego

1.grunty

0,00

0,00

2.budynki i budowle

0,00

0,00

3.urz.techniczne i maszyny

1647,00

4347,00

4. środki transportu

0,00

0,00

0,00

0,00

6. inne

0,00

0,00

Razem

1647,00

4347,00

5.inwestycje

w

obcych

środkach

trwałych
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Informacja o strukturze przychodów – źródła i wysokość
Razem przychody z działalności statutowej 145960,40
W tym
1. Składki brutto określone statutem
2.Przychody z działalności statutowej
nieodpłatnego pożytku publicznego
3.Przychody z działalności statutowej
odpłatnej pożytku publicznego
4. Pozostałe przychody określone statutem

124.992,25

Wpłata 1 % podatku dla OPP

111761,28

Darowizny osób fizycznych i prawnych

34199,20

Nadwyżka przychodów z okresu poprzedniego

Przychody finansowe

4679,92

Odsetki bankowe

4679,92

Pozostałe przychody

500000,00

Przychody z szkoleń

500000,00

Ogółem przychody

650640,40
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Koszty realizacji działalności statutowej
nieodpłatnego pożytku publicznego
Koszty realizacji działalności statutowej
odpłatnej pożytku publicznego
Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych

25850,36

Cel charytatywny

10600,00

Cel opiekuńczy

9850,36

Cel zdrowotny

5400,00

Koszty administracyjne

65062,88

- zużycie materiałów i energii

683,38

- usługi obce

34038

- podatki i opłaty

320,00

- wynagrodzenia oraz ubezp. społ.

23217,26

- amortyzacja

4347,00

- pozostałe koszty

2457,24

Koszty finansowe

8,80

Odsetki budżetowe

8,80

Ogółem koszty

90922,04

Wynik na działalności statutowej

555047,24

Wynik na działalności finansowej

4671,12

Wynik brutto

559718,36
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USTALENIE DOCHODU WOLNEGO OD OPODATKOWANIA –
RÓŻNICE POMIĘDZY WYNIKIEM FINANSOWYM OGÓŁEM ZA
ROK OBROTOWY A DOCHODEM /STRATĄ PODATKOWĄ.

Przychód wg rachunku wyników

650640,40

Razem przychód

650640,40

Koszty uzyskania przychodu
Dochód podatkowy
Korekta o koszty niestanowiące
Knup- odsetki budżetowe
Dochód wolny o podatku

64839,43
585800,97
(-)
(+)

8,80
585792,17

Fundacja, jako organizacja pożytku publicznego, korzysta ze zwolnienia od
podatku dochodowego jej dochodów w części przeznaczonej na działalność
statutową w oparciu art.17 ust.1 pkt 6c ustawy o podatku dochodowym od osób
prawnych.
Odsetki budżetowe w kwocie 8,80 zł, stanowią podstawę opodatkowania,
ponieważ nie korzystają ze zwolnienia .
8,80 zł
2,00 zł

Podstawa opodatkowania
Podatek należny 19%

DATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA
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Fundacja zawarła w dniu 01.04.2007 roku umowę dzierżawy nieruchomości
pomiędzy Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością „ SADYBA”,
użytkownikiem wieczystym nieruchomości. Przedmiotem dzierżawy jest
nieruchomość składająca się z działek gruntu o łącznej powierzchni 5055 m2,
położonej w Bystrej przy ul. Klimczoka 80, zabudowanej zespołem budynków.
Fundacja planuje na przedmiocie dzierżawy przeprowadzić inwestycje,
polegającą na dostosowaniu zabudowań na potrzeby domu pomocy społecznej
wraz z zapleczem leczniczo – rehabilitacyjnym.
W ocenie Zarządu Fundacja dąży do celu na jaki została powołana i nie ma
niepewności związanych z możliwością kontynuowania działalności.
W okresie sprawozdania nie była przeprowadzana kontrola w naszej Fundacji.
Prezes Zarządu
Jerzy Gwoździak

Pisarzowice dn.22.03.2010
Sporządził:
Kiepura Elżbieta

23

