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 Wiersz AKTYWA Stan na koniec 

1 2 
roku 

poprzedniego  
roku  

bieżącego 

A Aktywa trwałe 0,00 0,00 

I Rzeczowe aktywa trwałe, w tym środki trwałe 0,00 0,00 

B Aktywa obrotowe 11 004,57 14 797,55 

I Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych  450,00 450,00 

II Należności krótkoterminowe  0,00 0,00 

III Inwestycje krótkoterminowe  10 554,57 14 347,55 

1. Środki pieniężne 10 554,57 14 347,55 

  Aktywa razem 11 004,57  14 797,55 

Wiersz PASYWA Stan na koniec 

1 2 
roku 

poprzedniego 
roku  

bieżącego 

A Kapitał (fundusz) własny, w tym: 11 004,57 14 797,55  

I Kapitał (fundusz) podstawowy 2 500,00  2 500,00  

II Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)  0,00 0,00  

III Wynik finansowy netto za rok obrotowy 8 504,57 12 297,55 

B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania  0,00 0,00  

I Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek 0,00   0,00 

II Rezerwy na zobowiązania 0,00  0,00  

  Pasywa razem 11 004,57  14 797,55  
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Data sporządzenia, 10.03.2017 Podpisy 
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Nazwa jednostki  
Adres  
 

 

Rachunek zysków i strat 
 

 

za okres od 01.01.2016   do 31.12.2016 
 

 Rachunek zysków i strat na podstawie załącznika nr 4 ustawy o rachunkowościdla organizacji nieprowadzących 
działalności gospodarczej 

    

Pozycja Wyszczególnienie 

 Kwota za rok 
obrotowy od 
01.01.2015 do 

31.12.2015 
  

 Kwota za rok 
obrotowy od 
01.01.2016 do 

31.12.2016 
  

1 2 3 4 

A. 

Przychody podstawowej działalności operacyjnej i zrównane z 
nimi, w tym zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość 
dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 16 500,35 22 992,97 

I. 
Przychody z działalności pożytku publicznego i zrównane z 
nimi: 16 500,35 22 992,97 

1. Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 16 500,35 22 992,97 

2. 

Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego, w tym 
zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, 
zmniejszenie – wartość ujemna)  0,00  0,00 

B. Koszty podstawowej działalności operacyjnej  7 995,78 10 706,91  

I. Koszty działalności pożytku publicznego 7 995,78  10 706,91 

1. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 7 995,78 10 706,91 

a) Amortyzacja 0,00 0,00 

b) Zużycie materiałów i energii 252,00 496,82 

c) Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 0,00 0,00 

d) Pozostałe koszty,w tym koszty realizacji zadań statutowych 7 743,78 10 210,09 

2. Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego 0,00 0,00 

a) Amortyzacja 0,00 0,00 

b) Zużycie materiałów i energii 0,00 0,00 

c) Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 0,00 0,00 

d) Pozostałe koszty 0,00 0,00 

C. 
Pozostałe przychody i zyski, w tym aktualizacja wartości 
aktywów 0,00  11,49  

D. Pozostałe koszty i straty, w tym aktualizacja wartości aktywów 0,00  0,00  

E. Wynik finansowy netto ogółem  8 504,57  12 297,55  

I. Nadwyżka przychodów nad kosztami (wartość dodatnia) 8 504,57 12 297,55 

II. Nadwyżka kosztów nad przychodami (wartość ujemna)  0,00 0,00 

Data sporządzenia: 10.03.2017r.  Podpisy: 
  

 

 



 
 
 
pieczątka     
 

INFORMACJA DODATKOWA                      

 

 

  DO  SPAWOZDANIA FINANSOWEGO 

za rok podatkowy od 01.01.2016 do 31.12.2016 

 

 

1. Informacje ogólne 

 

Nazwa jednostki:   Fundacja Piotra Piątkowskiego Na Rzecz Pomocy   

                            Ludziom Pokrzywdzonym Przez Los SANATUS 

Siedziba jednostki:62-619 Sadlno, Mąkoszyn 51/1 

Nazwa organu prowadzącego rejestr: Sąd Rejonowy w Poznaniu ,IX Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego 

Data rejestracji:               09.08.2012 

Numer w rejestrze KRS :  0000429308  

Numer REGON: 302188895                  

Numer NIP:    6652989951    

Rachunek bankowy Fundacja posiada w Banku Spółdzielczym w Kowalewie Pomorskim 

Nr 85 9496 0008 0006 1287 2000 0001 
 

Dane dotyczące członków Zarządu: 

 

Prezes Zarządu – Piotr Piątkowski 

Wiceprezes – Janina Piątkowska 

Wiceprezes – Urszula Światowa 

 

Dane członków Rady Fundacji: 

 

Roman Goryński 

Joanna Graczyk – Sobiechowska 

Krystyna Nowak 

 

Określenie celów statutowych Fundacji: 

1/ promowanie działalności rehabilitacyjnej niepełnosprawnych, 

           2/ fundowanie stypendiów socjalnych lub naukowych dla niepełnosprawnych i  

               zdrowych uczniów studentów lub słuchaczy, 

          3/ udzielanie pomocy osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej lub  

materialnej, 

          4/ finansowe wspieranie osób kształcących lub szkolących się w kierunku rehabilitacji osób   

              niepełnosprawnych lub chorych, 

          5/ aktywizowanie ludzi zdrowych, a zwłaszcza młodzieży, na rzecz działalności 

             rehabilitacyjnej, 

 6/ inicjowanie lub wspieranie działalności naukowo-badawczej lub popularno-naukowej w 

 zakresie teorii lub praktyki rehabilitacyjnych osób niepełnosprawnych lub chorych, 

 7/ wsparcie materialne niepełnosprawnych w zakupie urządzeń rehabilitacyjnych, 

  8/ udzielanie wsparcia finansowego niepełnosprawnym i chorym w pokryciu kosztów  

turnusów rehabilitacyjnych, rehabilitacji domowej oraz wszelkich kosztów z tym  

związanych, 

 9/ prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych lub chorych pomoc w adaptacji   

pomieszczeń na cele rehabilitacyjne oraz w usprzętowieniu i wyposażeniu ośrodków, 

 gabinetów rehabilitacyjnych,  

       10/ wsparcie materialne osób niepełnosprawnych lub chorych w zakresie urządzeń  

             rehabilitacyjnych oraz ułatwiających godną egzystencję.     

       11/ niesienie pomocy osobom oczekującym na trudne bądź drogie zabiegi medyczne, 

       12/ działania w sferze turystyki osób niepełnosprawnych, 

 

 



 

       13/ budowa infrastruktury dla potrzeb niepełnosprawnych, w szczególności zaś budynków lub 

budowli dla potrzeb hipoterapii, budowa parkingu dla niepełnosprawnych, placu zabaw,  

zaplecza socjalnego oraz mieszkaniowego dla pracowników fundacji oraz kadry zarządzającej  

fundacją. 

 

      Fundacja realizuje cele statutowe poprzez:  

       1/ gromadzenie środków materialnych lub finansowych w postaci: darowizn, dotacji, spadków,    

 zapisów, zbiórek publicznych, papierów wartościowych i odsetek bankowych,  

       2/współprace z organami administracji samorządowej, państwowej, osobami prawnymi lub  

fizycznymi, klubami sportowymi, stowarzyszeniami w kraju i zagranicą,  

       3/ udzielanie pomocy organizacyjnej i majątkowej osobom fizycznym oraz osobom prawnym i    

 innym jednostkom organizacyjnym realizującym cele Fundacji,  

       4/udzielanie pomocy materialnej ludziom niepełnosprawnym lub chorym w zakresie  

podejmowanych  przez nich przedsięwzięć rehabilitacyjnych lub przystosowawczych do    

normalnego funkcjonowania,  

 5/fundowanie stypendiów oraz finansowanie badań naukowych w zakresie rehabilitacji osób 

niepełnosprawnych lub chorych, 

 6/ podejmowanie innych czynności i środków działania związanych z realizacją celów Fundacji.  

 

 

Fundacja SANATUS dnia 17.11.2014 r. uzyskała status organizacji pożytku publicznego. 

 

2. Sprawozdanie finansowe 

 

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone za okres od 01.01.2016 do 

31.12.2016. Fundacja SANATUS sporządza sprawozdanie finansowe zgodnie z załącznikiem 4 

do ustawy o rachunkowości  (w formie uproszczonej). 

 

Rokiem obrotowym Fundacji jest rok kalendarzowy. Pierwszy rok obrotowy trwał od 

09.08.2012 do 31.12.2013. Bieżący rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym. 

 

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności 

gospodarczej w dającej się przewidzieć przyszłości i nie są nam znane na dzień sporządzenia 

sprawozdania finansowego okoliczności i zdarzenia, które świadczyłyby  

o istnieniu poważnych zagrożeń dla kontynuowania przez Fundację działalności w najbliższym 

okresie. 

 

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone na podstawie ksiąg rachunkowych, 

prowadzonych w roku obrotowym zgodnie z zasadami rachunkowości. 

Fundacja sporządza rachunek zysków i strat w układzie porównawczym. 

W sprawozdaniu finansowym Fundacja wykazuje zdarzenia gospodarcze zgodnie z treścią 

ekonomiczną. 

 

Wynik finansowy Fundacji  obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające przychody za rok 

obrotowy oraz związane z tymi przychodami koszty , zgodnie z zasadą memoriału, 

współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny. 

 

W roku obrotowym Fundacja nie prowadziła działalności gospodarczej podlegającej 

opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych. 

 

3. Omówienie przyjętych zasad (polityki ) rachunkowości 

 

      3.1. Rzeczowe aktywa trwałe, wartości niematerialne i prawne są 

             amortyzowane według zasad dopuszczanych przepisami podatkowymi  

            (Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych). 

             Aktywa trwałe wycenia się według cen nabycia, pomniejszone o 

             odpisy umorzeniowe. 

 

      3.2.Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości 

           niematerialnych i prawnych Fundacja przyjęła następujące ustalenia: 

 

a) składniki majątku o wartości początkowej poniżej 3500 zł Fundacja  



     zalicza bezpośrednio w koszty zużycia materiałów.  

b) składniki majątku o wartości początkowej powyżej 3500 zł Fundacja zalicza do środków 

trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej 

tych aktywów.  

     Od tego rodzaju składników majątku Fundacja dokonuje odpisów amortyzacyjnych   

                    w miesiącu następnym  po przyjęciu do użytkowania 

 

         3.3. Aktywa finansowe oraz inwestycje w nieruchomości Fundacja wycenia  

              w cenie nabycia , z uwzględnieniem ewentualnej utraty ich wartości.  

 

         3.4. Należności wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem  

                ostrożnej wyceny i wykazuje w wartości netto ( po pomniejszeniu o 

                odpisy aktualizujące wartość należności).     

                Wartość należności podlega aktualizacji wyceny przy uwzględnieniu 

                stopnia prawdopodobieństwa  zapłaty poprzez dokonanie odpisu  

                aktualizującego. 

 

         3.5. Zapasy 

                Stosowana jest ewidencja ilościowo – wartościowa towarów,  

                materiałów. Towary i materiały ewidencjonowane są według cen 

                zakupu ,zawierające koszty transportu. 

 

 

         3.6. Środki pieniężne wykazywane są w walucie polskiej, w wartości  

                nominalnej. 

 

         3.7. Kapitały własne ujmowane są w księgach rachunkowych w wartości  

                nominalnej. 

 

        3.8. Zobowiązania wyceniane są w kwotach wymagających zapłaty,  

               z zachowaniem ostrożnej wyceny. 

 

        3.9. Zmiany zasad rachunkowości. 

               W roku obrotowym objętym niniejszym sprawozdaniem finansowym 

               Fundacja  nie dokonała zmian zasad rachunkowości. 

 

4. BILANS 

 

AKTYWA 

Aktywa trwałe: Fundacja w roku obrotowym nie dokonała zakupów środków trwałych. 

 

Aktywa obrotowe: Fundacja na dzień bilansowy  posiada zapasy  w kwocie 450 zł oraz nie 

posiada  należności. 

 

Fundacja na dzień 31.12.2016 posiada środki pieniężne na rachunku bankowym w Banku 

Spółdzielczym w Kowalewie Pomorskim w kwocie 14 347,55 PLN. 

 

Fundacja nie prowadzi gospodarki kasowej, wszelkie rozliczenia pieniężne prowadzone są 

przez posiadane (jedyne) konto bankowe w BS w Kowalewie Pomorskim. 

 

 

 

PASYWA 

Fundusz statutowy: wynosi 2500zł i został wniesiony przez założyciela Fundacji Piotra 

Piątkowskiego. 

Wynik finansowy netto Fundacji za rok obrotowy wynosi  12 297,55 zł i stanowi nadwyżkę 

przychodów nad kosztami . Zysk ten zostanie przeznaczony na cele statutowe Fundacji w roku 

następnym. 

Na dzień 31.12.2016 Fundacja nie posiada żadnych zobowiązań. 

Suma aktywów i pasywów wynosi 14 797,55 zł. 

 

 

 



 

 

5. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 

 

Fundacja sporządza rachunek wyników w wariancie porównawczym.  

 

PRZYCHODY I KOSZTY FUNDACJI 

Przychody osiągnięte w roku obrotowym wynoszą;           23 004,46 

W tym : -przychody z działalności pożytku publicznego     22 992,97 

             - przychody finansowe                                             11,49 

 

Na osiągnięte przychody z działalności pożytku publicznego  

 składają się: 

- nadwyżka przychodów nad kosztami z roku ubiegłego      8 504,57 

- darowizny pieniężne otrzymane od osób fizycznych          6 310,00 

- darowizny rzeczowe na rzecz fundacji                                  58,00 

- darowizny pieniężne z 1 % podatku                                 8 120,40 

 

Koszty poniesione w roku obrotowym wynoszą :               10 706,91 

W tym : 

- koszty na realizacje zadań statutowych                            7 248,79 

- koszty administracyjne                                                   3 458,12 

 

 Zysk netto za rok obrotowy                                             12 297,55 

 

Ogółem do przekazania na cele statutowe Fundacji w roku następnym 12 297,55. 

 

6. ZATRUDNIENIE 

 

Fundacja w roku obrotowym nie zatrudniała pracowników w ramach umowy o pracę. 

Nie zawierano żadnych umów cywilno-prawnych. 

 

7. SKŁADANE DEKLARACJE 

 

Fundacja za rok obrotowy od 01.01.2016 do 31.12.2016 sporządziła deklarację z podatku 

dochodowego od osób prawnych CIT-8.  

 

Przychody wykazane w deklaracji CIT 8 wynoszą             23 004,46 

 

Koszty uzyskania przychodów wynoszą                           10 706,91 

 

           Dochód                                                                       12 297,55 

 

          Dochód jest w całości zwolniony z opodatkowania. 

 

           Fundacja nie prowadziła działalności gospodarczej.  

 

 

 

Mąkoszyn, 10.03.2017r.                                      Podpisy: 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


