Bilans sporządzony
na dzień 31.12.2016 roku
FUNDACJA POMOCY
CHORYM NA ZANIK MIĘŚNI
70-478 SZCZECIN
AL. WOJSKA POLSKIEGO 69
KRS 0000020975
Pozycja

AKTYWA

1

Stan na koniec
roku
poprzedniego

2

A

Aktywa trwałe

I

Wartości niematerialne i prawne*

II

Rzeczowe aktywa trwałe, w tym środki trwałe

B

Aktywa obrotowe

I

Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych

II

Stan na koniec
roku bieżącego

28434,73

8618,84

0,00

0,00

28434,73

8618,84

969592,69

1188694,21

0,00

0,00

Należności krótkoterminowe

13228,01

19300,48

III

Inwestycje krótkoterminowe

953326,39

1168355,99

1.

Środki pieniężne*

953326,39

1168355,99

IV

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe*

3038,29

1037,74

998027,42

1197313,05

Aktywa razem
Wiersz

PASYWA

1

2

Stan na koniec
roku
poprzedniego

Stan na koniec
roku bieżącego

A

Kapitał (fundusz) własny, w tym:

992367,26

1190600,11

I

Kapitał (fundusz) podstawowy

442378,82

442378,82

II

Wynik finansowy netto za rok obrotowy*

549988,44

748221,29

III

Wynik finansowy z lat ubiegłych*

0,00

0,00

B

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

5660,16

6712,94

I

Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek

0,00

0,00

II

Rezerwy na zobowiązania

0,00

0,00

III

Inne zobowiązania*

5660,16

6712,94

998027,42

1197313,05

Pasywa razem
Data sporządzenia: 22.03.2017 r.
Sporządził:
Grażyna Głuchowska
Kierownik Jednostki:

Beata Karlińska
Jarosław Malesza
Maria Marzena Morkowska
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Rachunek zysków i strat za okres
od 01.01.2016 do 31.12.2016

FUNDACJA POMOCY
CHORYM NA ZANIK MIĘŚNI
70-478 SZCZECIN
AL. WOJSKA POLSKIEGO 69
KRS 0000020975
Rachunek zysków i strat na podstawie załącznika nr 4 ustawy o rachunkowości dla organizacji nieprowadzących

działalności gospodarczej
Pozycja
1

A.
I.
1.

Wyszczególnienie
2
Przychody podstawowej działalności operacyjnej i
zrównane z nimi, w tym zmiana stanu produktów
(zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie –
wartość ujemna)
Przychody z działalności pożytku publicznego i
zrównane z nimi:

Kwota
za rok poprzedni

Kwota
za rok bieżący

3

4

1301571,90

1641706,87

1301571,90

1641706,87

1261150,34

1608067,77

40421,56

33639,1

2.

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

B.

Koszty podstawowej działalności operacyjnej

758517,69

905370,97

I.

Koszty działalności pożytku publicznego

758517,69

905370,97

1.

Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

289990,44

297493,45

a)

Amortyzacja

74864,85

49503,89

b)

93012,26

118561,32

c)

Zużycie materiałów i energii
Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne
świadczenia

81546,18

100680,87

d)

Pozostałe koszty

40567,15

28747,37

2.

Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego

468527,25

607877,52

a)

Amortyzacja

0,00

27217

b)

Zużycie materiałów i energii
Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne
świadczenia

15950,96

26033,8

209149,06

223479,5

243427,23

331147,22

9272,88

13105,19

1897,65

1186,8

441,00

33

549988,44

748221,29

549988,44

748.221,29

c)
d)

D.

Pozostałe koszty
Pozostałe przychody i zyski, w tym aktualizacja
wartości aktywów
Pozostałe koszty i straty, w tym aktualizacja wartości
aktywów

E

Podatek dochodowy od osób prawnych

F.
I.

Wynik finansowy netto ogółem
Nadwyżka przychodów nad kosztami (wartość
dodatnia)

II.

Nadwyżka kosztów nad przychodami (wartość ujemna)

C.
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Informacje ogólne
NaNazwa
organizacji, siedziba i adres albo miejsce zamieszkania i adres oraz numer we
1
właściwym rejestrze sądowym albo ewidencji:
Fundacja Pomocy Chorym na Zanik Mięśni z siedzibą w Szczecinie, al. Wojska
Polskiego 69,
KRS 0000020975
Fundacja w dniu 20.12.2004 r. uzyskała status organizacji pożytku publicznego.
W
2 Wskazanie czasu trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony:
Fundacja działa od 20.05.1991 roku na czas nieoznaczony.
3 Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym:
Sprawozdanie obejmuje okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.
W
4 Wskazanie zastosowanych zasad rachunkowości przewidzianych dla jednostek mikro z
wyszczególnieniem wybranych uproszczeń:
Fundacja stosuje zasady rachunkowości przewidziane dla jednostek mikro
wprowadzone przepisami ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zmianie ustawy o
rachunkowości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1100). Fundacja nie wycenia aktywów i pasywów
według wartości godziwej i skorygowanej ceny nabycia, nie sporządza zestawienia
zmian w kapitale własnym i rachunku przepływów pieniężnych. Sprawozdanie zostało
sporządzone wg załącznika 4 do ustawy o rachunkowości.
W
5 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:
Sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności, rosnący
od kilku lat poziom wyniku finansowego oraz stabilna wartość kapitału własnego
wskazują, że nie istnieją zagrożenia kontynuowania działalności w przyszłości.
O
6 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:
Sprawozdanie zostało sporządzone według wzoru dla jednostek mikro (organizacji
pożytku publicznego nie prowadzących działalności gospodarczej). Rachunek zysków i
strat sporządzono według wariantu porównawczego. Amortyzacja środków trwałych i
wartości niematerialnych i prawnych jest naliczana zgodnie z przepisami ustawy o
podatku dochodowym od osób prawnych z zastosowaniem zasad obowiązujących
małych podatników. Należności, środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych
oraz zobowiązania zostały wycenione według wartości nominalnej .

Informacje uzupełniające do bilansu
1UUzupełniające dane o aktywach i pasywach:
AKTYWA, w tym:
rzeczowe aktywa trwałe – 8.618,84 zł,
środki pieniężne na rachunkach bankowych – 1.168.067,02 zł,
środki pieniężne w kasie – 288,97 zł,
należności krótkoterminowe – 19.300,48 zł,
krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe – 1.037,74 zl.
PASYWA, w tym:

kapitał podstawowy – 442.378,82 zł,
wynik finansowy netto – 748.221,29 zł,
zobowiązania krótkoterminowe– 6.712,94 zł,
w tym: z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych – 33,00 zł.
InfInformacje
2
o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem źródeł:
Przychody z dotacji od Urzędu Miasta Szczecin – 38.731,00 zł,
Darowizny od osób prawnych – 95.863,00 zł,
Darowizny od osób fizycznych – 60.058,77 zł,
Wpływy z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych – 727.577,16 zł,
Przeksięgowanie zysku za 2014 rok – 549.988,44 zł,
Przychody z działalności odpłatnej – 40.421,56 zł,
Przychody ze źródeł publicznych (PUP, PFRON, BŻ) – 135.849,40 zł,
Przychody finansowe – 13.102,82 zł,
Pozostałe przychody operacyjne – 2,37 zł.
InfInformacje
3
o strukturze kosztów:
Amortyzacja – 76.720,89 zł,
Zużycie materiałów i energii – 144.595,13 zł,
Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia – 324.160,37 zł,
Usługi obce – 354.467,00 zł,
Pozostałe koszty rodzajowe – 5.427,58 zł,
Koszty finansowe – 2,32 zł,
Pozostałe koszty operacyjne – 1.184,48 zł.
InIInne
4
informacje o istotnym wpływie na sytuację finansową organizacji:
Głównym elementem przychodów Fundacji są środki finansowe pochodzące z 1%
podatku dochodowego od osób fizycznych, środki te wykorzystywane są wyłącznie na
prowadzenie działalności pożytku publicznego. Fundacja nie prowadzi i nie planuje
podjęcia działalności gospodarczej.
Data sporządzenia 22.03.2017 r.
Sporządził:
Grażyna Głuchowska
Kierownik Jednostki: Beata Karlińska
Jarosław Malesza
Maria Marzena Morkowska
Krzysztof Krawczak
Rafał Jenne
na oryginale właściwy podpis
Prezesa Zarządu: Beaty Karlińskiej
Wiceprezesa Zarządu: Marzeny Morkowskiej
Skarbnika: Jarosława Maleszy
Członków Zarządu: Krzysztofa Krawczaka i Rafała Jenne

