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2018
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Liczba dołączonych opisów: 1 Liczba dołączonych plików: 1

"Informacja dodatkowa" sporządzana według załącznika nr 6 do ustawy o rachunkowości (ze względu na jej specyfikę) generalnie nie 
ma nadanej jako całości postaci ustrukturyzowanej. Tę część sprawozdania jednostka sporządza we własnym zakresie i dołącza w 
postaci plików PDF jako element sprawozdania finansowego klikając na przycisk umieszczony poniżej. Struktury logiczne 
zamieszczone na stronie BIP Ministerstwa Finansów wymagają także dołączenia opisu do informacji dodatkowej, który należy 
zamieścić w sposób analogiczny.
W sytuacji gdy jednostka opp zdecyduje się sporządzić "Dodatkowe informacje i objaśnienia" według załącznika nr 1 do ustawy o
rachunkowości może je dołączyć w postaci plików PDF jako element sprawozdania finansowego klikając na przycisk umieszczony 
poniżej.

Wyłącznie jeden punkt "Informacji dodatkowej", dotyczący rozliczenia różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem 
dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto ma nadaną ustrukturyzowaną formę - druk dostępny poniżej. Przy 
czym, w przypadku jednostek korzystających z uproszczeń dla jednostek opp, wypełnienie tego druku jest dobrowolne.
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INFORMACJA DODATKOWA  DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 

ZA OKRES OD DN 01.01.2018 DO DNIA 31.12.2018 

I. Dane identyfikujące jednostkę 

Nazwa firmy:  „FUNDACJA PATRIA” 

2. Adres siedziby jednostki: 62-280 Kiszkowo, Skrzetuszewo 54 

3. Forma działalności gospodarczej: 

Fundacja działa w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach 

oraz na podstawie Statutu. Fundacja posiada osobowość prawną od chwili wpisania jej do 

Krajowego Rejestru Sądowego. 

 

4. Celami Fundacji są: 

a) działalność na rzecz dzieci niepełnosprawnych, w tym diagnostyka, rehabilitacja, 

organizacja wypoczynku, wspieranie edukacji i osiągnięć sportowych, kreowanie swojego 

miejsca w społeczeństwie, 

b) działalność na rzecz samodzielności, integracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych 

wykluczeniem społecznym, 

c) promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób zagrożonych bezrobociem, 

działanie na rzecz upowszechniania dobrych wzorców i rozwiązań na poziomie 

ogólnopolskim, 

d) wspieranie i upowszechnianie rozwoju kultury fizycznej, sportu, turystyki jako elementu 

integracji społecznej, 

e) promocja i organizacja wolontariatu, 

f) wspieranie projektów edukacyjnych służących kształtowaniu i rozwijaniu cech 

osobowości: współpracy, odpowiedzialności, wzajemnego szacunku, szacunku do państwa, 

umiejętności kreowania swojego miejsca w społeczeństwie, 

g) rozwój potencjału społeczności lokalnej, z wykorzystaniem znaczenia historycznego 

miejsca początków państwowości Polski i chrztu Mieszka I okolic Jeziora Lednica, 

h) podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, rozwój świadomości narodowej 

i obywatelskiej, kulturowej, 

i) upowszechnianie i ochrona idei aktywności społecznej, wolności, praw człowieka i praw 

obywatelskich, 

j) identyfikowanie i definiowanie problemów społecznych związanych z obszarami 

działalności Fundacji, w tym współpraca z innymi organizacjami pozarządowymi, 

administracja publiczna, 

k) realizacja przedsięwzięć artystycznych, również o charakterze międzynarodowym, 

l) promocja RP za granica, rozwijanie współpracy i kontaktów między społeczeństwami. 

5. Dla pozyskiwania środków finansowych na realizację celów, o których mowa w ust. 4, 

Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą, a także brać udział w spółkach oraz 

innych podmiotach i organizacjach. 

1) Fundacja realizuje swoje cele w szczególności poprzez: 

a) prowadzenie diagnostyki, rehabilitacji, różnego rodzaju terapii, np. hipoterapii, 

dogoterapii, działań prowadzących do wzrostu kondycji psychofizycznej dzieci. 

b) prowadzenie zajęć sportowo- rekreacyjnych dostosowanych do potrzeb beneficjentów 

c) prowadzenie obozów wypoczynkowo – rehabilitacyjnych, spełniających jednocześnie 
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funkcje integracyjne . 

d) współpraca z organizacjami o podobnym profilu w zakresie szeroko pojętej rehabilitacji. 

e) praca edukacyjna z rodzicami i dziećmi. 

f) prowadzenie terapii zajęciowej, szkoleń, testów kompetencyjnych dla osób aktywnie 

poszukujących swojego miejsca zawodowego. 

g) współpraca z administracją publiczną, sektorem biznesowym, organizacjami NGO w 

zakresie 

przygotowywania osób do pracy , poszukiwania swojego miejsca w społeczeństwie 

h) wspieranie form aktywności prowadzącej do kreowania i utrzymywania miejsc pracy, 

zakładania własnej działalności gospodarczej 

i) propagowanie różnych form zatrudnienia, upowszechnianie wiedzy o dobrych 

rozwiązaniach i dobrych praktykach na rynku pracy 

j) udział w badaniach diagnozujących problemy rynku pracy i wykluczenia społecznego 

k) przygotowanie miejsc na terenie i wokół Fundacji Patria sprzyjających rekreacji 

i uprawianiu sportu 

l) wspieranie osób niepełnosprawnych w przygotowaniach do udziału w zawodach 

sportowych. 

m) organizacja struktur międzynarodowego wolontariatu w oparciu o statutowa działalność 

Fundacji Patria 

n) kształcenie i przygotowanie do podjęcia konkretnej pracy wolontariuszy 

o) propagowanie idei wolontariatu jako formy uwrażliwienia i odpowiedzialności społecznej 

p) organizacja konkursów, konferencji, imprez artystycznych pokazujących 

- wagę współpracy, współodpowiedzialności, dążenia do realizacji celu grupy, na poziomie 

lokalnym i ogólnopolskim 

- łączących tradycje z teraźniejszością, pokazujących lokalny potencjał 

- podnoszących świadomość własnych korzeni, zobowiązań i praw z ich wynikających 

- pokazujących kluczową rolę aktywności społecznej w tworzeniu społeczeństwa 

obywatelskiego. 

- udział w pracach badawczych dotyczących problemów społecznych związanych 

z działalnością Fundacji 

- organizacja koncertów, imprez artystycznych o charakterze lokalnym i międzynarodowym 

wspierających idee Fundacji Patria 

- współpraca z administracją państwową, organizacjami pozarządowymi, biznesem 

w zakresie propagowania wizerunku państwa i społeczeństwa polskiego, wspierania 

rozwoju kontaktów kulturalnych, edukacyjnych, biznesowych. 

5. Podstawy prawne i gospodarcze działalności: 

Fundator powołał dla realizacji celów społecznie użytecznych fundację pod nazwą 

FUNDACJA PATRIA dnia 29.11.2003 r. 

Dnia 13.01.2004 r. postanowieniem Sądu Rejonowego w Poznaniu, jednostka została 

wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000184999. 

Fundacja otrzymała następujący numer identyfikacyjny: REGON - 634549459 

Jako podatnik podatku od towarów i usług (VAT) Fundacja posiada numer: NIP – 

7781415052. Na dzień 31.12.2018 r. Fundacja nie wypłacała wynagrodzeń organom 

nadzorczym z tytułu pełnionych przez nich funkcji. 
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Zasady rachunkowości: 

1. Fundacja ewidencjonuje koszty w układzie rodzajowym. 
 

2. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z załącznikiem nr 6 do UoR. 
 

3. Wartość początkowa środków trwałych ujmowana jest w wysokości ceny nabycia lub 
kosztów poniesionych na ich wytworzenie, rozbudowę lub modernizację. Wartość 
początkowa środków trwałych pomniejszają, do jej wartości netto, skumulowane odpisy 
amortyzacyjne. Środki trwałe umarzane są metodą liniową, zgodnie z zasadami 
zapisanymi w ustawie z 15 lutego 1992 o podatku dochodowym osób prawnych. 
 

4. Wartości niematerialne i prawne, w myśl Ustawy o rachunkowości, ujmowane są w 
księgach rachunkowych na zasadach stosowanych przy środkach trwałych. 

5. Należności i zobowiązania w walucie polskiej wykazywane są według wartości 
podlegającej zapłacie. 

6. Przyjmuje się również rozwiązanie, że można dokonać odpisu w ciężar pozostałych 
kosztów operacyjnych drobnych należności. Uzasadnione jest to w przypadku, gdy 
przewidywane koszty postępowania windykacyjnego byłyby wyższe od nominalnych kwot 
tych należności. 
 

7. Krajowe środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według 
wartości nominalnej. Wyrażone w walutach obcych operacje gospodarcze ujmuje się w 
księgach rachunkowych na dzień ich przeprowadzenia po kursie: 
- faktycznie zastosowanym w tym dniu, wynikającym z charakteru operacji - w 
przypadku sprzedaży lub kupna walut oraz zapłaty należności lub zobowiązań 
- średnim ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na roboczy dzień 
poprzedzający dokonanie operacji - jeżeli nie jest zasadne zastosowanie kursu 
faktycznego. 
 

8. Bieżący wynik finansowy w kolejnym roku wykazywany jest w pozycji bilansu „Zysk 
(strata) netto z lat ubiegłych. 
 

Roczne sprawozdanie sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności przez 
organizację, co najmniej 12 miesięcy i dłużej. 
Przyjęte przez jednostkę zasady rachunkowości stosowane są w sposób ciągły. 

Dochód jest przeznaczany na cele statutowe i korzysta ze zwolnienia z pdop na podstawie 
art. 17 ust.1 pkt 4 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. 
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Dodatkowe informacje i wyjaśnienia 

A. AKTYWA TRWAŁE 3 631 467,62 

A.II  Rzeczowe aktywa trwałe 2 523 942,08 

1. Fundacja na dzień bilansowy posiadała środki trwałe podlegające amortyzacji 
wg poniższej tabeli: 

Nazwa grupy ST 
Wartość 
początkowa 

Umorzenie Wartość na dzień 
bilansowy 

Grunty Własne 1 270 568,49 - 1 270 568,49 

Budynki, Lokale 1 496 279,26 (267 800,51) 1 228 478,75 

Środki Transportu 105 616,01 (105 616,01) 0,00 

Inne Środki Trwałe 219 520,64 (194 625,80) 24 894,84 

suma 3 091 984,40 (568 042,32) 2 523 942,08 

 

2. Środki trwałe w budowie: 

Ośrodek rehabilitacyjny w Imiołkach 1 107 525,54 

 

 B. AKTYWA OBROTOWE    60 216,32 

B.II  Należności krótkoterminowe w tym 

- z tytułu podatku vat naliczonego     10 536,00 

B.III Inwestycje krótkoterminowe 49 680,32 wykazują środki pieniężne w kasie i na 
rachunkach bankowych 

AKTYWA RAZEM 3 691 683,94 

A. FUNDUSZ WŁASNY 1 328 146,15 

A.I. Fundusz podstawowy           10 000,00 

A.II. Fundusz zapasowy             8 913,82 

A.III. Zysk (strata) z lat ubiegłych     1 295 959,88 

A.IV. Zysk(strata) netto                   13 273,45 

 

B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA 2 363 536,79 

B.III Zobowiązania krótkoterminowe, w tym : 

- z tytułu dostaw i usług w okresie spłaty do 12 m-cy 33 585,67 

B.IV Rozliczenia międzyokresowe  2 329 951,12 

PASYWA RAZEM 3 691 683,94 
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Informacje uzupełniające do rachunku zysków i strat. 

Przychody   138 580,41 w tym: 

A. z działalności statutowej   105 385,78 

I. W tym z nieodpłatnej  71 026,25 

- 1% OPP                 10 803,70 

- darowizny od osób fizycznych                45 872,55 

- darowizny od osób prawnych              11 000,00 

- wpłaty na projekt „Kilometry Dobra”                        3 350,00 

II. z odpłatnej  (turnusy rehabilitacyjne)     20 347,16 

D. z działalności gospodarczej  39 469,27 

I. Pozostałe przychody operacyjne : 

- dofinansowanie ARiMR         7 737,13 

Koszty  125 306,96  w tym: 

A.I z działalności statutowej     - 76 614,50 

E. z działalności gospodarczej      - 39 056,00 

G. ogólnego zarządu         - 9 636,46 

   
Wynik finansowy za 2018 r.: 

 
Przychody       138 580,41 
Koszty       -125 306,96   
ZYSK         13 273,45 

 
 
 

 

Sporządzono dn.        Prezes Zarządu 

31.03.2019 r. 

Małgorzata Stankiewicz      Lilianna Sobieska 


