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I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
1.

Informacje ogólne

Fundacja Paliacja Pomoc, z siedzibą mieszczącą się pod adresem: 35-026 Rzeszow, ul.
Księcia Jozefa Poniatowskiego 4, została ustanowiona dnia 09.12.2013 roku, zgodnie ze
statutem fundacji z dnia 09.12.2013 r. oraz aktem notarialnym z dnia 09.12.2013r.
Fundacja Paliacja Pomoc osobowosc prawną uzyskała z chwilą wpisu do KRS dnia
07.03.2014r. Fundacja wpisana jest w Rejestrze Stowarzyszen, Innych Organizacji
Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz samodzielnych Publicznych Zakładow Opieki
Zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla
Rzeszowie, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
0000497233.
2.

Przedmiot działalności

Podstawowym przedmiotem działalności Fundacji jest pozostała pomoc społeczna bez
zakwaterowani, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 88.99.Z). Fundacja prowadzi
wyłącznie działalność statutową nieodpłatną.
Celem fundacji jest ochrona i promocja zdrowia oraz działalnosc charytatywna na rzecz
społecznosci, a w szczegolnosci:
a) niesienie pomocy rzeczowej i finansowej osobom cięzko chorym, jak rowniez ich
rodzinom oraz dązenie do wypracowania rozwiązan, ktore umozliwią polepszenie
jakosci ich zycia i zapewnią im optymalną, nalezytą opiekę,
b) rozpowszechnianie wiedzy medycznej, w tym wiedzy o nowoczesnych metodach
leczenia chorych leczonych paliatywnie,
c) podejmowanie i wspieranie działan w zakresie szerzenia wiedzy o stanach
paliatywnych i chorych leczonych paliatywnie,
d) podnoszenia kwalifikacji kadry Wojewodzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w
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Rzeszowie i innych placowek i osrodkow sprawujących opiekę nad chorymi
leczonymi paliatywnie, m. in. poprzez organizowanie szkolen, sympozjow
i stypendiow,
e) podejmowanie działan na rzecz ochrony i promocji zdrowia,
f) promocja i organizacja wolontariatu,
g) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej,
h) działalnosc na rzecz osob w wieku emerytalnym,
i) działalnosc na rzecz osob niepełnosprawnych,
j) przeciwdziałanie uzaleznieniem i patologiom społecznym,
k) działania słuzące skupieniu wokoł idei fundacji naukowcow, dydaktykow i działaczy
społecznych w kraju i za granicą,
l) gromadzenie srodkow rzeczowych i finansowych dla utrzymania i rozwoju WSPR
oraz innych placowek sprawujących opiekę nad chorymi leczonymi paliatywnie,
m) polepszenie zaopatrzenia placowek i osrodkow sprawujących opiekę nad chorymi
leczonymi paliatywnie w sprzęt, aparaturę diagnostyczną i niezbędne urządzenia,
wyposazenie oraz materiały,
n) rozwijanie

kontaktow

pomiędzy

krajowymi

i

zagranicznymi

placowkami

paliatywnymi,
o) wspołdziałanie z organami administracji panstwowej i samorządowej, placowkami
naukowymi i diagnostyczno-terapeutycznymi oraz innymi podmiotami związanymi
z słuzbą zdrowia.
3.

Okres objęty sprawozdaniem finansowym

Sprawozdanie finansowe sporządzono na dzien 31.12.2018 r. za okres od 01.01.2018
roku do 31.12.2018 roku.
4.

Czas trwania działalności jednostki

Czas trwania działalnosci Fundacji jest nieoznaczony. Zgodnie ze statutem, Fundacja
ulega likwidacji w razie osiągnięcia celow dla ktorych została ustanowiona lub w razie
wyczerpania się jej srodkow finansowych i majątkowych.
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5.

Założenie kontynuacji działalności gospodarczej

Sprawozdanie finansowe Fundacji zostało sporządzone przy załozeniu kontynuacji
działalnosci przez jednostkę w dającej się przewidziec przyszłosci. Nie istnieją
okolicznosci wskazujące na zagrozenie kontynuowania przez nią działalnosci.
6.

Przyjęte zasady (polityka) rachunkowości, w tym metody wyceny aktywów

i pasywów (w tym amortyzacji), pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu
sporządzania sprawozdania finansowego.
6.1

Podstawa sporządzenia sprawozdania finansowego

Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z przepisami ustawy
o rachunkowosci z dnia 29 wrzesnia 1994 roku (Dz. U. z 2018 r. poz. 395) wraz
z pozniejszymi zmianami do ustawy.
Przy sporządzaniu sprawozdania finansowego stosuje się zasadę ciągłosci, to znaczy
w kolejnych latach obrotowych jednakowo grupowane są operacje gospodarcze,
wyceniane aktywa i pasywa (w tym takze dokonywane odpisy amortyzacyjne
i umorzeniowe), ustalony wynik finansowy i sporządzane sprawozdanie finansowe.
Fundacja sporządza rachunek zysków i strat dla niektórych organizacji prowadzących
działalność pożytku publicznego, w układzie kalkulacyjnym, zgodnie z załącznikiem nr 6
ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (Dz. U. z 2018 r. poz. 395) wraz
z późniejszymi zmianami do ustawy.
W sprawozdaniu finansowym Fundacja wykazuje zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich
treścią ekonomiczną.
Wynik finansowy Fundacji za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte
i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie
z zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny.
6.2

Wartości niematerialne i prawne

Wartosci niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztu
wytworzenia pomniejszonych o umorzenie oraz odpisy z tytułu trwałej utraty wartosci.
Wartosci niematerialne i prawne amortyzowane są liniowo w okresie odpowiadającym
szacowanemu okresowi ich ekonomicznej uzytecznosci.
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6.3

Środki trwałe

Srodki trwałe wycenia się w cenie nabycia, koszcie ich wytworzenia lub wartosci
przeszacowanej pomniejszonych o umorzenie, oraz odpisy z tytułu trwałej utraty
wartosci. W przypadku wieczystego uzytkowania gruntu, wycena dokonywana jest na
podstawie decyzji wydanej przez gminę w chwili jego nabycia, pomniejszone o odpisy
z tytułu trwałej utraty wartosci.
Grunty wycenia się w cenie nabycia.
Srodki trwałe amortyzowane są liniowo zgodnie z szacowanym okresem ich
ekonomicznej uzytecznosci. Srodki trwałe o niskiej jednostkowej wartosci początkowej,
to znaczy ponizej 10 000,00 zł amortyzowane są jednorazowo w miesiącu przyjęcia
srodka trwałego do uzytkowania.
6.4

Należności i zobowiązania

Należności i zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty.
6.5

Środki pieniężne

Środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych oraz w kasie, ujmuje się
w księgach według ich wartości nominalnej. Fundacja posiada środki finansowe
wyłącznie w walucie polskiej (PLN).
6.6

Inwestycje

Inwestycje długoterminowe wyceniane są według wartosci rynkowej z odniesieniem
roznicy na kapitał z aktualizacji wyceny. Inwestycje krotkoterminowe, z wyłączeniem
srodkow pienięznych i instrumentow finansowych, wyceniane są według ceny nabycia.
6.7

Fundusz założycielski

Fundusz załozycielski ujmowany jest w wysokosci okreslonej w statucie Fundacji.
6.8

Przychody

Na przychody Fundacji składają się przede wszystkim przychody z działalności
statutowej, ujmowane w okresach których dotyczą. Przychody z działalności statutowej
pochodzą w głównej mierze z darowizn i wpływów z tyt. 1% podatku. Zgodnie ze
statutem Fundacji, przychody mogą pochodzić również z następujących źródeł: dotacje,
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subwencje, granty, spadki, zapisy, zbiórki i imprezy publiczne, majątek Fundacji,
wpływy z wkładów na rachunkach bankowych i lokat kapitałowych oraz papierów
wartościowych, dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego oraz praw
majątkowych, licytacji, reklam, funduszy pozyskanych z Unii Europejskiej.
Na wynik finansowy Fundacji wpływają ponadto:
-

pozostałe przychody operacyjne pośrednio związane z działalnością Fundacji

w zakresie m. in. zysków i strat ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych, aktualizacji
wyceny aktywów niefinansowych, utworzenia i rozwiązania rezerw na przyszłe ryzyko,
kar, grzywien, odszkodowań,
- przychody finansowe z tytułu odsetek, nadwyżki dodatnich różnic kursowych nad
ujemnymi.
6.9

Koszty

Fundacja prowadzi ewidencję kosztów w układzie rodzajowym.
Na wynik finansowy Fundacji wpływają w głównej mierze koszty działalności
statutowej oraz koszty administracyjne. Ponadto, na wynik finansowy fundacji wpływają
również:
- pozostałe koszty operacyjne pośrednio związane z działalnością Fundacji w zakresie
m. in. zysków i strat ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych, aktualizacji wyceny
aktywów niefinansowych, utworzenia i rozwiązania rezerw na przyszłe ryzyko, kar,
grzywien, odszkodowań,
- koszty finansowe z tytułu odsetek, nadwyżki ujemnych różnic kursowych nad
dodatnimi.

Data:
Sporządził:

Data:
Zatwierdził:
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II. BILANS
Paliacja Pomoc
ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 4
35-06 Rzeszów
NIP: 8133688301
BILANS DLA NIEKTÓRYCH ORGANIZACJI PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO
BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31.12.2018r.
AKTYWA
A
I
II
III
IV
V
B
I
II
III
IV
C

AKTYWA TRWAŁE
Wartości niematerialne i prawne
Rzeczowe aktywa trwałe
Należności długoterminowe
Inwestycje długoterminowe
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
AKTYWA OBROTOWE
Zapasy
Należności krótkoterminowe
Inwestycje krótkoterminowe
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ FUNDUSZ STATUTOWY
AKTYWA RAZEM

PASYWA
A
I
II
V
VI
B
I
II
III
IV

FUNDUSZ WŁASNY
Fundusz statutowy
Pozostałe fundusze
Zysk (strata) z lat ubiegłych
Zysk (strata) netto
ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA
Rezerwy na zobowiązania
Zobowiązania długoterminowe
Zobowiązania krótkoterminowe
Rozliczenia międzyokresowe
PASYWA RAZEM

Data:
Sporządził:

PLN
31.12.2017 31.12.2018
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
39 951,84
22 993,36
0,00
0,00
0,00
0,01
39 951,84
22 993,35
0,00
0,00
0,00
0,00
27 559,84
22 993,36

PLN
31.12.2017 31.12.2018
39 751,84
22 688,36
27 559,84
39 751,84
0,00
0,00
0,00
0,00
12 192,00
-17 063,48
200,00
305,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200,00
305,00
0,00
0,00
27 559,84

22 993,36

Data:
Zatwierdził:
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III. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
Paliacja Pomoc
Ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 4
35-026 Rzeszów
NIP: 8133688301
RACHUNE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT DLA NIEKTÓRYCH ORGANIZACJI PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ
POŻYTKU PUBLICZNEGO
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT SPORZĄDZONY ZA OKRES 01.01.2018 - 31.12.2018
Wyszczególnienie
A.
I.
II.
III.
B.
I.
II.
III.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
J.
K.
L.
M.
N.
O.

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)
Przychody z działalności gospodarczej
Koszty działalności gospodarczej
Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E)
Koszty ogólnego zarządu
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+ F – G)
Pozostałe przychody operacyjne
Pozostałe koszty operacyjne
Przychody finansowe
Koszty finansowe
Zysk (strata) brutto (H + I – J + K – L)
Podatek dochodowy
Zysk (strata) netto (M – N)

Data:
Sporządził:

PLN
31.12.2017
31.12.2018
15 472,00
27 669,96
15 472,00
27 669,96
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
43 121,50
0,00
43 121,50
0,00
0,00
0,00
0,00
15 472,00
- 15 451,54
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3 280,00
5 511,94
12 192,00
- 20 963,48
0,00
3 900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12 192,00
- 17 063,48
0,00
0,00
12 192,00
- 17 063,48

Data:
Zatwierdził:
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IV INFORMACJA DODATKOWA
1. Fundacja nie posiada zadnych zobowiązan finansowych z tytułu dłuznych
instrumentow finansowych, gwarancji i poręczen lub zobowiązan warunkowych
nieuwzględnionych w bilansie.
2. Fundacja nie udziela zaliczek i kredytow członkom organow administrujących,
zarządzających i nadzorujących a takze zobowiązan zaciągniętych w ich imieniu
tytułem gwarancji i poręczen wszelkiego rodzaju.
3. Dane uzupełniające o aktywach i pasywach wykazanych w bilansie.
Wyszczególnienie

Kwota (PLN)

SUMA AKTYWÓW: 22 993,36
0,00

AKTYWA TRWAŁE:

22 993,36

AKTYWA OBROTOWE:
II. NALEZNOSCI KROTKOTERMINOWE

0,01

2. Naleznosci od pozostałych jednostek

0,01

a. z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy

0,01

III. INWESTYCJE KROTKOTERMINOWE

22 993,35

1. Krotkoterminowe aktywa finansowe

22 993,35

c. srodki pienięzne i inne aktywa pienięzne

22 993,35

- srodki pienięzne w kasie i na rachunkach

22 993,35

SUMA PASYWÓW: 22 993,36
FUNDUSZ WŁASNY:

22 688,36

I. Fundusz statutowy:

39 751,84

IV. Zysk (strata) netto:

- 17 063,48

ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA:

305,00

III. Zobowiązania krotkoterminowe:

305,00

2. Wobec pozostałych jednostek

305,00

d. z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy

305,00
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4. Informacje o strukturze zrealizowanych przychodow ze wskazaniem zrodeł.
Rodzaj uzyskanego przychodu:

Kwota (PLN)

Przychody z działalnosci statutowej

27 669,96

nieodpłatnej:
- darowizny pienięzne

20 393,36

- przychody z 1% podatku

7 276,60

Darowizny otrzymane przez Fundację w 2018 roku, pochodzą z dobrowolnych
wpłat na konto bankowe realizowanych przez osoby fizyczne oraz firmy.
Przychody z tytułu składek członkowskich i dotacji pochodzących ze srodkow
publicznych w 2018 roku nie wystąpiły.
5. Informacje o strukturze i rodzaju poniesionych kosztow.
Rodzaj poniesionego kosztu:
KOSZTY DZIAŁALNOSCI STATUTOWEJ

Kwota (PLN)
43 121,50

NIEODPŁATNEJ
- zakup sprzętu rehabilitacyjnego

42 900,64
220,86

- koszt kampanii informacyjnej nt. 1%
podatku
KOSZTY ADMINISTRACYJNE

5 511,94

- usługi obce

1 325,94

- podatki i opłaty

4 186,00

6. Fundusz Statutowy wynosi 39 751,86 zł. Fundusz statutowy składa się z zyskow
wypracowanych przez Fundację w kwocie 37 751,84 zł (w tym 12 192,00 zł zysk za
rok 2017) oraz z wkładu wniesionego przez Fundatora Fundacji okreslonego w
statucie w kwocie 2 000,00 zł.
Za rok obrotowy 2018 Fundacja wykazała stratę w wysokosci 17 063,48 zł.
Fundusz Statutowy jest przeznaczony na finansowanie działalnosci statutowej
jednostki.
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7. Fundacja uzyskała status organizacji pozytku publicznego 01.02.2017 r. Przychody i
koszty związane z 1% podatku dochodowego od osob fizycznych przedstawiają się
następująco:
Wyszczególnienie

Kwota PLN
7 276,60



Przychody z 1%



Koszty kampanii informacyjnej



Koszty

działalnosci

220,86
0,00

statutowej

finansowane przychodami z 1%

Data:
Sporządził:

Data:
Zatwierdził:
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