Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1 Nazwa organizacji, siedziba i adres albo miejsce zamieszkania i adres oraz numer we
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.
2 Wskazanie czasu trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony:
Fundacja działa od 20.05.1991 roku na czas nieograniczony.
3 Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym:
Sprawozdanie obejmuje okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.
4 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 w
dającej się przewidzieć przyszłości. Rosnący od kilku lat poziom wyniku finansowego
oraz stabilna wartość kapitału własnego wskazują, że nie istnieją zagrożenia
kontynuowania działalności w przyszłości.
5 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 załącznika nr 6 do ustawy o rachunkowości.
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. Fundacja posiada środki pieniężne jedynie w walucie polskiej.

Informacja dodatkowa
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Informacje o wszelkich zobowiązaniach finansowych, w tym z tytułu dłużnych
instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych
nieuwzględnionych w bilansie, ze wskazaniem charakteru i formy wierzytelności
zabezpieczonych rzeczowo:
Fundacja nie ma żadnych zobowiązań z tytułu dłużnych instrumentów finansowych,
gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie.
Jedyne zobowiązania finansowe organizacji opisane są w części 3. Uzupełniające dane
o aktywach i pasywach.
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Informacje o kwotach zaliczek i kredytów udzielonych członkom organów
administrujących, zarządzających i nadzorujących, ze wskazaniem oprocentowania,
głównych warunków oraz wszelkich kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych, a także
zobowiązań zaciągniętych w ich ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego
rodzaju, ze wskazaniem kwoty ogółem dla dla każdej kategorii:
Fundacja nie udziela kredytów członkom organów administrujących, zarządzających i
nadzorujących, a także nie ma zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem
gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju.
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Uzupełniające dane o aktywach i pasywach:
1) Aktywa trwałe: 4394,20 zł,
2) Aktywa obrotowe:
- zapasy: 0,00 zł,
- środki finansowe w kasie: 86,97 zł,
- środki finansowe na rachunku bankowym: 1450842,54 zł,
- należności: 60068,36 zł,
- należne wpłaty od fundatorów: 0,00 zł.
3) Pasywa – fundusze własne
- fundusz statutowy: 442378,82 zł,
- zysk (strata) z lat ubiegłych: 748221,29 zł
- zysk (strata) roku bieżącego: 321386,28 zł
4) Pasywa – zobowiązania i rezerwy
- zobowiązania 3405,68 zl
- przychody przyszłych okresów (dotacje na rok przyszły): 0,00 zł.
Wypracowany wynik finansowy zostanie wykorzystany do prowadzenia działalności
statutowej.
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Informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł, w tym w
szczególności informacje o przychodach wyodrębnionych zgodnie z przepisami ustawy z
dnia 24 kwietnia o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz informacje o
przychodach z tytułu składek członkowskich i dotacji pochodzących ze środków
publicznych:
Informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem źródeł:
Przychody ogółem – 1369506,83, w tym:
- Przychody z dotacji ze źródeł publicznych– 206671,21 zł,
- Darowizny od osób prawnych – 69922,83 zł
a) na rzecz Fundacji – 34300,00 zł
b) dla podopiecznych – 35622,83 zł,
- Darowizny od osób fizycznych – 59950,89 zł
a) na rzecz Fundacji – 2256,00 zł
b) dla podopiecznych – 57694,89 zł,
- Wpływy z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych – 830601,66 zł
a) na rzecz Fundacji – 128010,74 zł
b) dla podopiecznych - 702590,92 zl,
- Przychody z działalności odpłatnej – 31230,52 zł
a) w tym: usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej – 22985,52 zl,
- Przychody ze źródeł publicznych (PUP, PFRON) – 139084,77 zł,
- Przychody finansowe – 20550,03 zł,
- Pozostałe przychody operacyjne – 11494,92 zł.
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Informacje o strukturze poniesionych kosztów:
Koszty ogółem - 1048120,55 zł, w tym:
- Koszty działań statutowych nieodpłatnych- 237207,67 zl,
a)w tym; koszty kampanii informacyjnej związanej z pozyskiwanie 1% podatku
dochodowego od osób fizycznych - 406,76 zł,
- Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego - 780966,14 zl,
a)w tym: koszty usług asystenta osobistego osób niepełnosprawnych - 103829,13 zł,

- Koszty ogólnego zarządu – 29900,00 zł,
- Koszty finansowe – 3,48 zł,
- Pozostałe koszty operacyjne – 43,26 zł.
Źródła finasowania kosztów:
- Dotacje - 206671,21 zł,
- Źródła publiczne (PUP, PFRON) - 139084,77 zł,
- 1% podatku – 543647,60 zł,
- Darowizny – 96127,31 zł,
- Wpłaty podopiecznych dot. działalności odpłatnej - 31230,52 zł,
- Przychody finansowe i pozostałe przychody operacyjne 31359,14 zł.
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Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego:
Stan funduszu statutowego nie uległ zmianie od 2012 roku.
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Jeżeli jednostka posiada status organizacji pożytku publicznego, zamieszcza w informacji
dodatkowej dane na temat uzyskanych przychodów i poniesionych kosztów z tytułu 1%
podatku dochodowego od osób fizycznych oraz sposobu wydatkowania środków
pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych:
Fundacja posiada status organizacji pożytku publicznego od 20.12.2004 roku.
Podstawowe źródło przychodów Fundacji stanowią wpływy z 1% podatku
dochodowego od osób fizycznych. Fundacja udostępnia podopiecznym ze
zdiagnozowanymi schorzeniami nerwowo-mięśniowymi rachunek bankowy i
umożliwia zbieranie środków z 1% podatku oraz darowizn z przeznaczeniem na
finansowanie wydatków związanych z zaopatrzeniem medycznym, rehabilitacją,
likwidacją barier oraz innych potrzeb zgodnych z celami statutowymi Fundacji.
Środki pozyskane z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych zostały
wydatkowane na opłacenie faktur przedłożonych przez podopiecznych na poniższe
cele:
- zaopatrzenie medyczne - 88,740,92 zł,
- likwidację barier – 102392,79 zł,
- opiekę i rehabilitacje leczniczą – 131814,01 zł,
- usługi transportowe – 358,00 zł,
- usługi asystenta osobistego – 13307,76 zł,
- turnusy rehabilitacyjne – 79023,38 zł.
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Inne informacje niż wymienione w pkt 1-7, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na
ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik jednostki w tym dodatkowe informacje i
objaśnienia wymienione w załączniku nr 1 do ustawy, o ile mają zastosowanie do jednostki
Nie dotyczy.
Data sporządzenia 23.03.2018 r.
Sporządził: Grażyna Głuchowska

Na oryginale właściwe podpisy Zarządu:
Beaty Karlińskiej
Krzysztofa Krawczaka
Grażyny Głuchowskiej

