FUNDACJA PIOTRA PIĄTKOWSKIEGO na Rzecz Pomocy Ludziom Pokrzywdzonym
przez los "SANATUS"
51/1,62-619 Mąkoszyn
NIP 6652989951
KRS 0000429308

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK
PODATKOWY 01.01.2018-31.12.2018
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WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA
FINANSOWEGO
1.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

2.Określenie celów statutowych Fundacji:
1/ promowanie działalności rehabilitacyjnej niepełnosprawnych,
2/ udzielanie pomocy osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej lub
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materialnej,
3/ finansowe wspieranie osób kształcących lub szkolących się w kierunku rehabilitacji
osób niepełnosprawnych lub chorych,
4/ aktywizowanie ludzi zdrowych, a zwłaszcza młodzieży, na rzecz działalności
rehabilitacyjnej,
5/ inicjowanie lub wspieranie działalności naukowo-badawczej lub popularno-naukowej w
zakresie teorii lub praktyki rehabilitacyjnych osób niepełnosprawnych lub chorych,
6/ wsparcie materialne niepełnosprawnych w zakupie urządzeń rehabilitacyjnych,
7/ udzielanie wsparcia finansowego niepełnosprawnym i chorym w pokryciu kosztów
turnusów rehabilitacyjnych, rehabilitacji domowej oraz wszelkich kosztów z tym
związanych,
8/ wsparcie materialne osób niepełnosprawnych lub chorych w zakresie urządzeń
rehabilitacyjnych oraz ułatwiających godną egzystencję,
9/ niesienie pomocy osobom oczekującym na trudne bądź drogie zabiegi medyczne,
10/ działania w sferze turystyki osób niepełnosprawnych.

3.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/ udzielanie pomocy organizacyjnej i majątkowej osobom fizycznym oraz osobom
prawnym i innym jednostkom organizacyjnym realizującym cele Fundacji,
3/udzielanie pomocy materialnej ludziom niepełnosprawnym lub chorym w zakresie
podejmowanych przez nich przedsięwzięć rehabilitacyjnych lub przystosowawczych do
normalnego funkcjonowania,
4/ podejmowanie innych czynności i środków działania związanych z realizacją celów
Fundacji.

4. Czas trwania działalności Fundacji jest nieograniczony
5.Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018.
Fundacja Sanatus sporządza sprawozdanie finansowe zgodnie z załącznikiem 6-ustawy o
rachunkowości. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.
6. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania
działalności przez Fundację w dającej się przewidzieć przyszłości. Nie istnieją okoliczności
wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.
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7.Omówienie przyjętych zasad(polityki) rachunkowości w stosunku do składników majątku
, które Fundacja posiada na dzień bilansowy:
Fundacja posiada:
-środki finansowe w walucie polskiej i wycenia je według wartości nominalnej(środki
zgromadzone są na rachunku bankowym)
-zapasy wyceniane są w cenie zakupu
- zobowiązania wyceniane są w wartości nominalnej.
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BILANS sporządzony na dzień 31.12.2018
na podstawie załącznika 6 - ustawy o rachunkowości
AKTYWA
Stan aktywów na
dzień:
(początek roku)
2

Wyszczególnienie aktywów
1
A. AKTYWA TRWAŁE
I. Wartości niematerialne i prawne
II. Rzeczowe aktywa trwałe
III. Należności długoterminowe
IV. Inwestycje długoterminowe
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
B. AKTYWA OBROTOWE
I. Zapasy
II. Należności krótkoterminowe
III. Inwestycje krótkoterminowe
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
C. Należne wpłaty na fundusz statutowy

Aktywa razem

(koniec roku)
3

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

14 146,66

14 914,66

450,00
0,00
13 327,66
369,00

450,00
0,00
14 161,26
303,40

0,00

0,00

14 146,66

14 914,66

PASYWA
Stan pasywów na dzień:
(początek roku)
(koniec roku)
2
3

Wyszczególnienie pasywów
1
A. FUNDUSZ WŁASNY

I. Fundusz statutowy
II. Pozostałe fundusze
III. Zysk (strata) z lat ubiegłych
IV. Zysk (strata) netto

B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA
I. Rezerwy na zobowiązania
II. Zobowiązania długoterminowe
III. Zobowiązania krótkoterminowe
IV. Rozliczenia międzyokresowe

Pasywa razem
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13 735,30

14 545,66

2 500,00
0,00
12 297,55
-1 062,25

2 500,00
0,00
11 235,30
810,36

411,36

369,00

0,00
0,00
411,36
0,00

0,00
0,00
369,00
0,00

14 146,66

14 914,66

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT sporządzony na dzień 31.12.2018
na podstawie załącznika 6 - ustawy o rachunkowości
Kwota za
rok
poprzedni

Kwota za
rok
obrotowy

Poz

Wyszczególnienie

1

2

3

4

10 720,20

11 533,50

10 720,20

11 533,50

III
B.
I
II
III
C.

Przychody z działalności statutowej
Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku
publicznego
Przychody z odpłatnej działalności pożytku
publicznego
Przychody z pozostałej działalności statutowej
Koszty działalności statutowej
Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego
Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego
Koszty pozostałej działalności statutowej
Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B)

0,00
0,00
11 789,90
11 789,90
0,00
0,00
-1 069,70

0,00
0,00
10 730,37
10 730,37
0,00
0,00
803,13

D.
E.
F.

Przychody z działalności gospodarczej
Koszty działalności gospodarczej
Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E)

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

G.

Koszty ogólnego zarządu

0,00

0,00

H.

Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G)

-1 069,70

803,13

I.
J.

Pozostałe przychody operacyjne
Pozostałe koszty operacyjne

0,00
0,00

0,00
0,00

K.
L.

Przychody finansowe
Koszty finansowe

7,45
0,00

7,23
0,00

M.
N.

Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)
Podatek dochodowy
Zysk (strata) netto (M-N)

-1 062,25
0,00
-1 062,25

810,36
0,00
810,36

A.
I
II

O.

INFORMACJA DODATKOWA

1.Fundacja posiada jedno zobowiązanie bieżące z tytułu zakupu usługi w kwocie 369 zł.
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2.Uzupełniające dane o aktywach i pasywach:
-inwestycje krótkoterminowe w postaci środków pieniężnych na rachunku bankowym w
kwocie 14.161,26 zł,
-fundusz statutowy 2500 zł –fundusz nie uległ zmianie,
-zysk z lat ubiegłych 11.235,30zł,
-zysk z roku bieżącego 810,36 zł.
3.Informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł, w tym w
szczególności informacja o przychodach wyodrębnionych zgodnie z przepisami ustawy z
dnia 24.04.2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, oraz informacje o
przychodach z tytułu składek członkowskich i dotacji pochodzących ze środków
publicznych:
Fundacja w 2018 roku osiągnęła łączne przychody w kwocie 11.540,73 zł, w tym:
- przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 11.533,50 zł
-przychody finansowe-odsetki bankowe 7,23 zł.
Na osiągnięte przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego składają się:
-darowizny pieniężne z 1% podatku w kwocie 9.623,50 zł
-darowizny pieniężne na rzecz Fundacji otrzymane od osób fizycznych w kwocie 1.210 zł
-darowizna rzeczowa od osoby fizycznej( 1 wózek ręczny inwalidzki oraz 2 sztuki
chodzików-balkoników) w kwocie 700 zł.
4. Informacje o strukturze poniesionych kosztów:
Koszty poniesione w 2018 roku wynoszą łącznie 10.730,37 w tym:
-koszty poniesione na realizację nieodpłatnych zadań statutowych 10.730,37 zł z tego:
*koszty realizacji zadań statutowych 7.615,47 zł
* koszty administracyjne 3.114,90 zł
W roku 2018 kwota kosztów sfinansowanych z 1% podatku wyniosła 7.615,47 zł.

W 2018 roku Fundacja osiągnęła zysk w wysokości 810,36 zł.

5. Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego.
Stan funduszu własnego na koniec 2018 roku wyniósł 14.545,66 zł.
Na fundusz własny składają się:
-fundusz statutowy 2.500,00 zł
-zysk z lat ubiegłych 11.235,30 zł
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-zysk za 2018 rok 810,36 zł.
6. Informacje dodatkowe o uzyskanych przychodach i poniesionych kosztach z tytułu 1%
podatku dochodowego od osób fizycznych oraz sposobu wydatkowania środków
pochodzących z 1%.
Fundacja SANATUS od dnia 17.11.2014 roku posiada status organizacji pożytku
publicznego.
W 2018 roku przychody z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wyniosły
9.623,50 zł.
Z 1% przychodów zostały zrealizowane działania w kwocie 7.615,47 zł.
Na działania finansowane ze środków 1% składały się:
*darowizna dla osoby potrzebującej -200 zł,
*turnus rehabilitacyjny dla podopiecznego- 2.700zł,
*usługi fizjoterapeutyczne dla podopiecznej-720 zł,
*leki oraz pończocha dla podopiecznego-262,47 zł,
*sprzęt rehabilitacyjny Lympha Press-3.733zł.
7.Zatrudnienie
Fundacja w 2018 roku nie zatrudniała pracowników oraz nie zawierała umów cywilnoprawnych.
8. Składane deklaracje
Fundacja za rok 2018 sporządziła deklarację CIT-8 .
Przychody wykazane w deklaracji CIT-8 wynoszą 11.540,73 zł
Koszty uzyskania przychodów wynoszą 10.730,37 zł
Zysk podatkowy 810,36 zł

Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.
Mąkoszyn,21.02.2019
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