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SPRAWOZDANIE FINANSOWE 

FUNDACJI POMOCY PRZEWLEKLE I NIEULECZALNIE CHORYM 

„ JEDNI DRUGIM ” 

za okres: 01.01.2017 do 31.12.2017 

 

1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 

 

1.1. Dane rejestracyjne Fundacji: 

 

Nazwa: Fundacja Pomocy Przewlekle i Nieuleczalnie Chorym  „ Jedni drugim” 

        

Siedziba i adres Fundacji: 02-819 Warszawa, ul. Puławska 354/356 

Data ustanowienia Fundacji aktem notarialnym: 16.03.2007 r. 

Data otrzymania statusu OPP – 11.2008 r. 

Nr KRS: 0000287052, data wpisu do KRS: 29.08.2007  

REGON: 141179828 

NIP: 7010098889 

1.2.  Struktura organizacyjna Fundacji:   

 

Zarząd Fundacji:  

 

 Prezes - Edwin Osiecki  

 Wiceprezes - Marek Osik 

 Członek Zarządu - Mirosława Matejuk 

 

 Rada Fundacji:     

 Piotr Kantorski - Przewodniczący 

 Michał Fafius 

 Mroczek Rafał  

 

1.3 Informacje o sposobie finansowania realizacji celów statutowych, zatrudnieniu, wynagrodzeniach, 

zobowiązaniach podatkowych oraz statusie finansowym Fundacji.                            

1.3.1. Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej, a jedynie nieodpłatną działalność statutową pożytku 

publicznego. 

Fundacja posiada status Organizacji Pożytku Publicznego od listopada 2008 r.  

W roku 2017 realizacja celów statutowych finansowana była z darowizn osób indywidualnych i osób 

prawnych oraz przekazanego 1% podatku dochodowego od osób fizycznych. 

Dzięki pracy charytatywnej członków organizacji blisko 93 % pozyskanych środków finansowych 

wykorzystano na działalność statutową, ok. 7% kosztów to koszty administracyjne,  

Fundacja nie prowadziła działalności zleconej przez podmioty państwowe i samorządowe, nie otrzymała 

żadnych dotacji. 
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1.3.2.Fundacja zatrudniała pracownika z tytułu umowy zlecenia za wykonywanie prac biuro-administracyjnych. 

Łącznie z tego tytułu wypłacono pracownikowi wynagrodzenie w kwocie 12 000,00zł. Zawarła również umowę 

o dzieło na wykonanie poprawek graficznych projektu strony internetowej Jedni Drugim, do której wypłacono 

kwotę 610,60 zł netto. 

1.3.3. Cele statutowe Fundacji realizowane były społecznie przez członków Zarządu i Rady Fundacji oraz 

wolontariuszy. Członkowie Zarządu i Rady Fundacji nigdy nie otrzymali wynagrodzeń za pracę ani innych 

świadczeń finansowych. 

1.3.4. Fundacja nie posiada na własność żadnych nieruchomości i nigdy nie zakupiła, nie posiadała ani nie 

sprzedawała nieruchomości w okresie swojej działalności. 

1.3.5. W 2017 roku nie nabywano akcji, obligacji w spółkach prawa handlowego, nie realizowano odpłatnych 

świadczeń statutowych, nie udzielano ani nie zaciągano pożyczek. 

1.3.6. Fundacja posiada konto w Banku PKO BP Oddział 2 w Warszawie,    

          Nr rachunku operacyjnego:  38 1020 1026 0000 1602 0126 9489      

W 2017 roku przedłużono w Banku PKO BP lokatę w wysokości 10 033,89 zł, założoną we wrześniu 2010 r, 

stanowiącą zabezpieczenie kapitału statutowego Fundacji. 

1.3.7. Fundacja nabyła w 2017 roku sprzęt medyczny dla realizacji celów statutowych:  

 koncentrator tlenu o wartości 25 400,00zł   - 2 SZTUKI 

 powiększalnik o wartości 18 400,00zł  

 ssak  o wartości 1 690,00zł 

 respirator o wartości 37 500,00zł - 3 SZTUKI 

 wózek inwalidzki o wartości 16 800,00zł 

1.3.8. Na Fundacji nie ciążą żadne zobowiązania podatkowe. 

1.3.9.  Zgodnie z art. 17 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 15 lutego 1992r. dochody 

Fundacji przeznaczone na realizację celów statutowych są wolne od podatku. 

1.3.10. Fundacja złożyła za rok 2017 CIT-8 wraz z załącznikami CIT-8/O oraz CIT-D oraz PIT-4R. 

Fundacja nie składała żadnych innych deklaracji podatkowych. 

Fundacja nie jest płatnikiem VAT. 

1.3.11. W 2017 roku nie były prowadzone w Fundacji żadne kontrole zewnętrzne.  

         Fundacja nie podlega obowiązkowi badania sprawozdania finansowego. 

1.3.12. Rokiem obrotowym Fundacji jest rok kalendarzowy. 
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2.   Rachunek wyników za okres 01.01.2017 – 31.12.2017 roku 

 

Fundacja prowadzi wyłącznie statutową działalność nieodpłatną pożytku publicznego, nie prowadzi 

działalności odpłatnej ani działalności gospodarczej. 

 

Fundacja Pomocy Przewlekle i Nieuleczalnie Chorym 

„Jedni drugim” 

 

 

1 2 4 4

A. Przychody z działalności statutowej 200 760,83 147 015,99

I. Składki brutto określone statutem 200 760,83 147 015,99

II. Inne przychody określone statutem

B. Koszty realizacji zadań statutowych 157 249,52 99 790,00

C. Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) (A-B) 43 511,31 47 225,99

D. Koszty administracyjne 0,00 47 713,67

1 Zużycie materiałów i energii

2 Usługi obce 24 062,36

3 Podatki i opłaty 1 846,71

4 Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 21 804,60

5 Amortyzacja

6 Pozostałe

E. Pozostałe przychody (nie wymienione w pozycji A i G) 377,84

F. Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B, D i H) 237,37

G. Przychody finansowe 74,73 138,34

H. Koszty finansowe

I.

Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna) (C-D+E-

F+G-H) 43 586,04 -208,87 

J. Zyski i straty nadzwyczajne 0,00 0,00

I. Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia

II. Straty nadzwyczajne - wielkość ujemna

K. Wynik finansowy ogółem (I+J) 43 586,04 -208,87 

I. Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna) 208,87

II. Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia) 43 586,04

Pozycja Wyszczególnienie  31.12.2016  31.12.2017 

 
       

 

 

................................................... 

Sporządził : Bożena Łysik   

 

Data: 02.03.2018r.                                                              
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Zatwierdził Zarząd Fundacji : 

                                                                         

                                                                                                                                …………………………. 

                                                                                                                                  Edwin Osiecki 

                                                                                                                                  Prezes Zarządu 

 

 

                                                                                                                                 ………………………….. 

                                                                                                                                 Marek Osik 

                                                                                                                                 Wiceprezes  Zarządu 

 

 

                                                                                                                                 ……………………… 

                                                                                                                                 Mirosława Matejuk 

                                                                                                         Członek Zarządu 

 

Data: ………………                   
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                                                           3. Bilans na dzień 31.12.2017 r. 

 

Fundacja Pomocy Przewlekle i Nieuleczalnie Chorym „Jedni drugim” 

 

 
Wiersz AKTYWA Stan na  Wiersz PASYWA Stan na  

1 2 31.12.2016 31.12.2017 1 2 31.12.2016 31.12.2017 

A Aktywa trwałe 0,00  0,00  A Fundusze własne 74 778,04  30 983,13  

I Wartości niematerialne i prawne     I Fundusz statutowy 31 192,00  31 192,00  

II Rzeczowe aktywa trwałe     II Fundusz z aktualizacji wyceny     

III Należności długoterminowe     III Zysk (strata) netto za rok obrotowy 43 586,04  -208,87  

IV Inwestycje długoterminowe     1 Zysk (strata) z lat ubiegłych 23 009,77  43 586,04  

V 
Długoterminowe rozliczenia 

międzyokresowe 
    B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 463,43  27 581,51  

B Aktywa obrotowe 75 241,47  58 564,64  I 
Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i 

pożyczek 
    

I 
Zapasy rzeczowych aktywów 

obrotowych 
    II Rezerwy na zobowiązania     

II Należności krótkoterminowe 1 952,00  839,09  

III Inne zobowiązania 463,43  27 581,51  

IV Rozliczenia międzyokresowe     

        

        

III Inwestycje krótkoterminowe 73 289,47  57 725,55          

1 Środki pieniężne 73 289,47  57 725,55          

2 Pozostałe aktywa finansowe             

C 
Krótkoterminowe rozliczenia 

międzyokresowe 
            

D 
Należne wpłaty na kapitał 

(fundusz) podstawowy 
            

  Suma bilansowa 75 241,47  58 564,64    Suma bilansowa 75 241,47  58 564,64  

 

 

 

................................................... 

Sporządził : Bożena Łysik   

Data: 02.03.2018r.                                                                           Zatwierdził Zarząd Fundacji : 

                                                                         

                                                                                                                                …………………………. 

                                                                                                                                  Edwin Osiecki 

                                                                                                                                  Prezes Zarządu 

 

 

                                                                                                                                 ………………………….. 

                                                                                                                                 Marek Osik 

                                                                                                                                 Wiceprezes  Zarządu 

 

 

                                                                                                                                 ……………………… 

                                                                                                                                 Mirosława Matejuk 

                                                                                                         Członek Zarządu 

 

 

 

                                                                                                                          Data: ……………… 
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4.Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego 

za okres 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. 

 

4.1. Informacje o stosowanych metodach wyceny aktywów i pasywów oraz przyczyn ich 

zmian w stosunku do roku poprzedniego. 

 Aktywa i pasywa wyceniono wg zasad określonych w ustawie o rachunkowości 

 Rozrachunki, tj. należności i zobowiązania oraz środki pieniężne wycenia się wg wartości 

nominalnej 

 Środki trwałe przyjmowane wg cen nabycia. Środki trwałe do wartości  

3 500 zł amortyzowane w dniu ich wydania do użytkowania. Środki trwałe powyżej 

wartości 3500 zł amortyzowane były na zasadach ogólnych, jednorazowo na koniec roku 

obrotowego. 

 Przyjęte zasady rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach 

obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, ustala się wynik 

finansowy i sporządza sprawozdanie finansowe tak, aby za kolejne lata informacje z nich 

wynikające były porównywalne. 

4.2. Dane uzupełniające o aktywach i pasywach. 

4.2.1.Wartość poszczególnych pozycji składników aktywów prezentowanych  

w bilansie wyceniono wg zasady netto. W przypadku środków trwałych wartość 

pomniejszono o odpisy amortyzacyjne i umorzeniowe. Aktywa pieniężne wykazano  

wg wartości nominalnej. 

4.2.2. Aktywa trwałe na koniec okresu 31.12.2017 r. wynoszą 0,00. 

4.2.3.Zmiany w wartości aktywów trwałych w okresie sprawozdawczym: wynoszą 0,00. 

4.2.4. Aktywa obrotowe stanowią środki pieniężne zgromadzone w kasie oraz na kontach 

bankowych Fundacji: 

 Stan konta operacyjnego Fundacji na dzień 31.12.2017 r. wynosi 46 693,53zł  

 Lokata bankowa – 10 033,89 zł 

 Stan kasy -  998,13zł 

 Razem aktywa obrotowe: 57 725,55 zł 
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4.3.Informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł, w tym 

przychodów określonych statutem. 

 

Głównymi źródłami przychodów statutowych w okresie sprawozdawczym były: 

 1% podatku: 50 259,50 zł; 

 darowizny od osób fizycznych:    6043,00 zł; 

 darowizny od osób prawnych:, 19 794,45 zł; 

 przychody otrzymane z akcji charytatywnych 27 333,00zł; 

Pozostałe przychody w wysokości łącznej : 

516,18 zł. 

 

4.4. Informacje o strukturze kosztów stanowiących świadczenia pieniężne i niepieniężne 

określone statutem oraz o strukturze kosztów administracyjnych 

Koszty działalności statutowej obejmują m.in.: 

 zakup sprzętu medycznego: 

 koncentrator tlenu o wartości 25 400,00zł  - 2 SZTUKI  

 powiększalnik o wartości 18 400,00zł  

 ssak  o wartości 1 690,00zł 

 respirator o wartości 37 500,00zł -  3 SZTUKI 

 wózek inwalidzki o wartości 16 800,00zł 

 

Koszty administracyjne obejmowały wartość usług telefonicznych i bankowych, usług 

księgowych, obsługa administracyjna biura fundacji, modyfikacji strony internetowej, 

materiałów biurowych, reklamowych, opłaty sądowe i notarialne, wynagrodzenia i 

ubezpieczenia społeczne w łącznej kwocie 47 951,04 zł. 

 

4.5.Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego. 

Fundusz statutowy został przeznaczony na realizację celów statutowych. 
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4.6. Dane dotyczące udzielonych gwarancji, poręczeń i innych zobowiązań związanych z 

działalnością statutową 

Fundacja nie udzielała gwarancji, poręczeń i innych zobowiązań związanych z działalnością 

statutową w omawianym okresie sprawozdawczym. 

 

4.7. Informacje o tendencjach zmian w przychodach i kosztach oraz składnikach majątku i 

źródłach ich finansowania.  

Struktura przychodów i kosztów oraz składników majątku Fundacji nie uległa istotnym 

zmianom w porównaniu do ubiegłorocznego okresu sprawozdawczego. 

Podstawowym źródłem przychodów i sposobu finansowania działalności Fundacji jest 

przekazany przez urzędy skarbowe 1% podatku wg poniższego zestawienia: 
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W mniejszym stopniu są to darowizny pieniężne od osób fizycznych i prawnych wg 

poniższego  

 

 

otrzymane darowizny 25 837,45

O trzymane darowizny od osób fizycznych 6 043,00

Darowizny 4 450,00

Jolanta i Antoni Gajewscy 100,00

Agnieszka Gajewska 600,00

Marek Adrian Osik 850,00

RODZINA ROMUALDA MASZEROWSKIEGO 1 700,00

Lidia Ewa Ruszkowska 1 200,00

Osik Klaudia i Michał 1 430,00

Tomek Wojciechowski 163,00

ANDRZEJ CIECHANOWICE 63,00

KLAUSUTS YURY 100,00

700-1-2 O trzymane darowizny od osób prawnych 19 794,45

700-1-2-KOMITET_WYBORCZY KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MARIUSZA ZBRZYZNEGO2,00

700-1-2-PAYU PayU S.A. 1 402,45

700-1-2-TELEWIZJA_POLSKA Telewizja Polska Sa 18 390,00

700-1-1-TOMEK_WOJCIECHOWSKI-ANDRZEJ

700-1-1-TOMEK_WOJCIECHOWSKI-KLAUSUTS

700-1-1-OSIK_KLAUDIA_I_MICHA

700-1-1-TOMEK_WOJCIECHOWSKI

700-1-1-DAROWIZNY-RODZINA

700-1-1-DAROWIZNY-RUSZKOWSKA

700-1-1-DAROWIZNY-OSIK

700-1-1-DAROWIZNY

700-1-1-DAROWIZNY-GAJEWSCY

700-1

700-1-1-DAROWIZNY-GAJEWSKA

700-1-1
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oraz przychody otrzymane z akcji charytatywnych 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sprawozdanie finansowe sporządził:  

 

 …………………………. 

Bożena Łysik, dnia 24.03.2018 r. 

 

 

 

Sprawozdanie finansowe Fundacji „Jedni drugim” zatwierdzono na mocy uchwały 2/2018 

Walnego Zebrania Zarządu z dnia 09.05.2018 r. 

 

 

 

 

 …………………………. 

       Edwin Osiecki                                                                             

       Prezes Zarządu                                                                     

 

 

 

…………………………..                                                       

          Marek Osik 

   Wiceprezes  Zarządu 

 

 

 

……………………………… 

     Mirosława Matejuk                                                     

      Członek Zarządu  


