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Rachunek zysków i strat 

 
 

 

Załączniki 

 

1. Zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych oraz 

      wartości niematerialnych i prawnych w 2018 roku. 

 

2. Zestawienie użytkowanych obcych środków trwałych w roku 2018. 

 

 

 
 

 

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 

 

           Fundacja Rozwoju Społecznego „Nad Symsarną” Warmińsko –Mazurski Fundusz 

Lokalny z siedzibą w Lidzbarku Warm., ul. Orła Białego 7, 11-100 Lidzbark Warmiński została 

zawiązana przez Warmińsko –Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie aktem 

notarialnym z dn. 24.04.1997 r. Repetytorium A Nr 9800/1997. 

 

W Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Olsztynie Fundacja 

zarejestrowana została w dniu 07.08.2001r. pod numerem KRS 0000033231. 

W dniu 10.03.2010 roku na mocy Postanowienia Sądu Rejonowego w Olsztynie VIII Wydz. 

Gospodarczy KRS dokonano wpisu o połączeniu Fundacji Rozwoju Społecznego „Nad 

Symsarną” poprzez przejęcie majątku Fundacji „Onkologia-Chcę im pomóc”. 

 

Zgodnie z Postanowieniem Sądu Rejonowego w Olsztynie VIII Wydz. Gospodarczy KRS z dn.  

06.10.2016r Fundacja posiada status organizacji pożytku publicznego. 

 

Fundacji Rozwoju Społecznego „Nad Symsarną” nadano numery:  

REGON:  510696834 

NIP:     743-16-27-486      

 

Fundacja utworzona została na czas nieoznaczony. 

 

W roku 2018 Fundacja prowadziła działalność na terenie Polski.  

 

Celem istnienia Fundacji Rozwoju Społecznego „Nad Symsarną” jest bezinteresowne działanie 

poprzez.; 

1. popieranie wszechstronnego rozwoju i promocji województwa warmińsko-mazurskiego, 

2. wspieranie działań związanych z ekologią i promocją zdrowia dzieci i młodzieży 

3. pomoc finansowa dzieciom przewlekle chorym (bezzwrotne  zapomogi) 
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4. pomoc finansowa  organizacjom pozarządowym działającym na terenie województwa 

warmińsko-mazurskiego, 

5. zmiana świadomości społecznej i aktywizowanie mieszkańców miast i gmin 

województwa warmińsko-mazurskiego 

6. przeciwdziałanie bezrobociu i wykluczeniu społecznemu 

7. wspieranie edukacji i rozwoju przedsiębiorczości 

8. poprawa jakości życia społeczeństwa Warmii i Mazur 

 

Sprawozdanie finansowe Fundacji zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania 

działalności gospodarczej. 

Zarząd Fundacji nie stwierdza na dzień podpisania sprawozdania finansowego istnienia faktów  

i okoliczności, które wskazywałyby na zagrożenia dla możliwości kontynuacji działalności przez 

Fundację w okresie najbliższych 12-tu miesięcy po dniu bilansowym na skutek zamierzonego 

lub przymusowego zaniechania bądź istotnego ograniczenia przez nią dotychczasowej 

działalności. 

 

Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z przepisami Ustawy o Rachunkowości 

z dnia 29.09.1994 z późniejszymi zmianami. 

     

    Przyjęte zasady polityki rachunkowości w roku obrotowym 

 

Aktywa i pasywa wycenia się na dzień bilansowy w sposób następujący: 

 

1. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne  
 Amortyzowane metodą liniową. 

  Środki trwałe o wartości nieprzekraczającej 500 zł amortyzuje się w 100 %      

  Wartości niematerialne i prawne w kwocie nieprzekraczającej 500 zł       

        są amortyzowane w 100 % w miesiącu ich wydania do użytkowania. 

 
2. Inwestycje krótkoterminowe  

 Według cen nabycia lub wartości rynkowej bądź wartości nominalnej. 

 Inwestycje krótkoterminowe z wyłączeniem środków pieniężnych i instrumentów 

finansowych wycenia się według cen nabycia  

 Skutki wzrostu lub obniżenia wartości inwestycji krótkoterminowych wycenionych 

według cen rynkowych zalicza się odpowiednio do przychodów lub kosztów 

finansowych. 

 
3.   Inwestycje długoterminowe  

 Aktywa nabyte w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych według ceny wartości 

rynkowej. 

 Skutki wzrostu lub obniżenia wartości inwestycji długoterminowych na dzień bilansowy 

odnosi się na kapitały odpowiednio w ciężar lub na dobro konta Fundusz aktualizacji 

wyceny inwestycji długoterminowych. 
 

4. Rzeczowe składniki aktywów obrotowych 

 Zapasy są wyceniane według niższej z dwóch wartości: ceny nabycia lub kosztu 

wytworzenia i ceny sprzedaży netto. 

 
      5.   Należności krótko i długoterminowe 

 Należności są wykazywane w kwocie wymaganej zapłaty pomniejszonej o odpisy 

aktualizujące.  
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6. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych 

 Środki pieniężne w banku i w kasie wyceniane są według wartości nominalnej. 

Wykazana w sprawozdaniu pozycja środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych 

składa się z gotówki w kasie oraz na bieżących rachunkach bankowych. 

 

7. Rozliczenia międzyokresowe  
 czynne dokonywane są, jeżeli koszty dotyczą przyszłych okresów sprawozdawczych. 

 
8. Kapitały własne, pozostałe aktywa i pasywa  

 Przedstawiane są w wartości nominalnej. 

 

9. Uznawanie przychodów  
 Przychody uznawane są w takiej wysokości, w jakiej jest prawdopodobne, że Fundacja 

uzyska korzyści ekonomiczne, które można wiarygodnie wycenić. 

       

10. Odsetki 

 Przychody z tytułu odsetek są rozpoznawane w momencie ich naliczenia (przy 

zastosowaniu efektywnej stopy procentowej), jeżeli ich otrzymanie nie jest wątpliwe. 
 

  

 

 

II.  DODATKOWE INFORMACJE I OBJASNIENIA 
 

 

 

 

I. Szczegółowe objaśnienia do bilansu 

 

          
1. Szczegółowy zakres zmian w roku obrachunkowym wartości środków trwałych, wartości 

niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych wraz ze zmianami ich wartości, 

amortyzacji i umorzenia przedstawia Załącznik nr 1. 

 
2. Zestawienie obcych środków trwałych będących w użytkowaniu Fundacji  

Załącznik Nr 2. 

 
3. Fundacja nie posiada zobowiązań wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu  

terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli. 

 

4.   Kapitał Fundacji:     

      Na dzień bilansowy kapitał podstawowy Fundacji wynosi  493 855,76 zł. 

             

 

 

Stan kapitałów na początek roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan 

końcowy przedstawia poniższe zestawienie zmian w kapitale własnym. 
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Kapitał własny 
Stan na 

 1.01.2018 

Zmiany w roku 

obrotowym 

 

Stan na  

31.12.2018 

 

Kapitał podstawowy  493 855,76  493 855,76 

Odpis na Fundusz  FEZWiRDz 0 0 0 

Kapitał z aktualizacji wyceny 0 0 0 

 Zysk /strata z lat ubiegłych  0 0 0 

Wynik roku  2017 -64 180,83  -64 180,33 

Wynik bieżącego roku 2018  -50 232,92 -50 232,92 

RAZEM 429 674,93 -50 232,92 379 442,01 

 

  

W 2018 roku Kapitał  podstawowy Fundacji uległ pomniejszeniu z powodu ujemnego 

wyniku  osiągniętego na działalności statutowej fundacji w roku bieżącym i ubiegłym 

spowodowanego w znacznej mierze brakiem dofinansowania z zewnątrz. Ilość 

darczyńców  uległa drastycznemu zmniejszeniu, jak również Fundacja nie otrzymała 

żadnego finansowego wsparcia ze strony urzędów państwowych z terenu miasta, powiatu 

czy też województwa.  

  

5. Fundacja wykazuje za rok obrotowy 2018 stratę bilansową w wysokości  50232,92zł  

powstałą głównie wskutek realizacji zadań statutowych, finansowanych w większości z 

własnych środków. Zarządu planuje pokrycie straty z przyszłych przychodów Fundacji 

bądź spisać w ciężar Funduszu Podstawowego. 

 

6. Odpisy aktualizujące wartości należności. 

 Odpisów aktualizacyjnych wartości należności w 2018 roku nie dokonywano.  

                                                                     

7. Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne oraz przychody, koszty przyszłych 

okresów.   

  Rozliczeń międzyokresowe czynne w roku 2018 nie występowały. 

 

 

8. Zobowiązania zabezpieczone na majątku fundacji. 

Na dzień bilansowy nie ma zabezpieczeń na majątku fundacji.          

                          

9. Zobowiązania warunkowe. 

Na dzień bilansowy Fundacja nie posiadała zobowiązań warunkowych. 

 

Rozliczenia międzyokresowe 
Stan na 

1.01.2018 
Zmiany w roku 

obrotowym 
Stan na 

31.12.2018 

1. Czynne 0,00 0,00 0,00 

2. Bierne 0,00 0,00 0,00 
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II.  Wyjaśnienia do rachunku zysków i strat 

 

1. Struktura przychodów w roku obrachunkowym 2018 kształtowała się następująco: 

 
 Rok 2017 Rok 2018 

Przychody z działalności statutowej 12 340,90 24 369,24 

- darowizny gotówkowe 50,00 5 120,99 

- darowizny rzeczowe (fanty loteryjne) 6 798,00    350,00 

- darowizny na fundusz celowy „Skarbonka 

Miłoszka” 
0,00 15 283,85 

- przychody z loterii fantowych 3 250,00 960,00 

- dotacje otrzymane( z Urzędu Pracy ) 0,00 0,00 

- przychody z 1% PIT 2 242,90 2 654,40 

Przychody finansowe 8 981,25 6 396,02 

-odsetki bankowe od lokat 8 981,25 6 396,02 

Pozostałe przychody 0,00 241,10 

RAZEM PRZYCHODY OKRESU 21 322,15 31 006,36 

 

2. Struktura kosztów w roku obrachunkowym 2018 
 

 Rok 2017 Rok 2018 

Koszty bezpośrednie działalności statutowej   4 522,00 21 613,85 

W tym utworzony fundusz celowy „Skarbonka Miłoszka” - 15 283,85 

Wypłaty z Funduszu  Edukacji Zdrowotnej, Wypoczynku i Rehabilitacji - 

bezzwrotne zapomogi na rehabilitację przewlekle chorych dzieci 
12 389,70 4 600,00 

Koszty ogólne działalności   80 089,98 59 044,43 

- amortyzacja  środków trwałych i wnip     1 548,96 507,36 

- zużycie materiałów i energii        561,05 10,59 

- podatki i opłaty       249,98 423,31 

- wynagrodzenia   63 467,89 47 113,02 

- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia    11 978,07 8 757,78 

- usługi obce     2 284,83 2 232,37 

Koszty usług bankowych          891,00         581,00 

RAZEM KOSZTY OKRESU     85 502,98 81 239,28 
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3. W 2018 r. ze środków Fundacji wydatkowano 4 600,00 zł na wypłatę 5 bezzwrotnych 

zapomóg z przeznaczeniem na rehabilitację przewlekle chorych dzieci. Przyznawanie i 

wypłata zapomóg dokonywana była w oparciu o opracowany Regulamin Funduszu 

Edukacji Zdrowotnej, Wypoczynku i Rehabilitacji na podstawie decyzji Prezesa Fundacji, 

podjętej po przeanalizowaniu złożonych przez beneficjenta wniosków odpowiednio 

udokumentowanych. Zgodnie z Regulaminem jednorazowa zapomoga  nie  była wyższa 

niż 1000zł,  

 

4. W 2018 r. w ramach akcji pomocowej utworzenia „Skarbonki dla chorego Miłoszka” na 

zorganizowanym koncercie charytatywnym „Dzieci pomagają dziecku” uzyskano: 

- ze sprzedaży cegiełek:  9 640,00 zł. 

- ze zbiórki do puszek zarejestrowanych pod nr 2018/5500/OR na specjalnie zorganizo-

wanym przez Radę Powiatu Lidzbarskiego halowym Turnieju piłki nożnej: 3362,50 zł 

- ze zbiórki w Przedszkolu „Tęcza” w Jezioranach:  2 035,82 zł 

- z datków wpłaconych na konto fundacji z przeznaczeniem dla Miłoszka: 245,53 zł. 

 

Z wpłaconych kwot na rzecz beneficjenta utworzono wyodrębniony Fundusz celowy 

”Skarbonka Miłoszka”, z którego w miarę potrzeb finansowana będzie dalsza reha-bilitacja 

i leczenie  dziecka. 

 

5. Fundacja nie tworzyła odpisów aktualizujących środki trwałe.                                  

 

6. Działalność Fundacji. 

             Nie zaistniały żadne okoliczności powodujące zaprzestanie działalności Fundacji. 

 

7. Zarząd Fundacji nie przewiduje poważnych zmian mających bezpośredni wpływ na      

      dalszą jej działalność. 

 

 

III.  Zatrudnienie i wynagrodzenia 

 

1. Przeciętny stan zatrudnienia w roku obrotowym 2018 wynosił:   

                       

Lp.  2017rok 2018 rok 

1. 
Średnia ilość osób zatrudnionych na 

umowę o pracę  
2 1,5 

2.  Wynagrodzenia pracowników brutto  63 467,89  47 113,02 

 Ubezpieczenia społeczne 11 978,07 8 757,78 

3. 
Ilość osób zatrudnionych na umowę 

zlecenie i umowę o dzieło 
0 0 

4. 
Koszty wynagrodzeń osób 

zatrudnionych na umowy cywilne 
       0,00  0,00ł 

 

2. W roku obrachunkowym Zarząd Fundacji stanowili; 
- Maria Żylińska,  prezes Zarządu 

- Henryk Narwojsz,  wiceprezes Zarządu 

- Jan Rzeszutek,  członek Zarządu 

http://krs.wyborcza.biz/osoba/szczegoly/maria-zylinska-1000253306
http://krs.wyborcza.biz/osoba/szczegoly/henryk-narwojsz-1000253305
http://krs.wyborcza.biz/osoba/szczegoly/jan-rzeszutek-1000253307
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3.  W roku 2018  Fundacja nie dokonywała żadnych wypłat wynagrodzeń członkom 

Zarządu jak i innym członkom stanowiącym organy fundacji.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

IV.    Informacje o istotnych zdarzeniach 

         

1.  Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu 

finansowym roku obrotowego 

      Do dnia sporządzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy nie wystąpiły zdarzenia 

dotyczące lat ubiegłych, które nie zostały, a powinny być ujęte w księgach rachunkowych 

roku obrotowego. 

 

V.  Informacje o powiązaniach kapitałowych 

 

1. Transakcje z jednostkami powiązanymi nie wystąpiły. 

      

 

VI. Rozliczenie pozycji różniących podstawę do opodatkowania podatkiem 

dochodowym od wyniku finansowego brutto 

                                                                                                

                                                         

 

Sporządził:                                                                                         Podpisy Zarządu: 

 

Wanda Harań 

 

 

 

 

 

 

 

       Rok 2017 Rok 2018  

A. Przychody ogółem 21 322,15  31 006,36 

 Minus: przychody niebędące przychodami podatkowymi 0,00 0,00 

Aa Przychody podatkowe 21 322,15 31 006,36 

B. Koszty ogółem     85 502,98   81 239,28 

 1.Minus: koszty niebędące KUP 507,36 0,00 

 - odsetki karne od zaległości ZUS 0,00 0,00 

             - amortyzacja niepodatkowa 507,36 0,00 

             - nieopłacone składki ZUS 0,00 0,00 

 2.Plus – koszty zwiększające KUP tj. opłacone składki ZUS z ubr.  0,00 0,00 

B.a. Koszty podatkowe Fundacji 84 995,62 81239,28 

C. Wynik finansowy brutto (A-B) - 64 180,83 - 50 232,92 

C.a Wynik podatkowy  Zysk  /Strata  ( A.a –B.a) - 63 673,47 - 50 232,92 

D. Dochody wolne od podatku (przezn.na działalność statut.) 0,00 0,00 

E. Dochody wydatkowane na inne cele niż statutowe podlegające 

opodatkowaniu 
0,00 0,00 

D. Należny podatek CIT (19% od poz. E.) 0,00 0,00 


