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I.Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.

1. Podsumowanie stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów oraz pomiaru wyniku
finansowego.

Nazwa i siedziba Fundacji:

Fundacja działa pod nazwą „Fundacja Pomocy Dzieciom Tak Po Prostu”.

Siedzibą jest Poznań, ul. Modlińska 3/1.

2. Celem działalności jest

a)  wspieranie wszechstronnego rozwoju polskich dzieci i młodzież będących w trudnej 

sytuacji życiowej, w zdobywaniu umiejętności i pozyskiwaniu kompetencji, które są potrzebne 

w szybko zmieniających się warunkach ekonomicznych, społecznych i cywilizacyjnych;

b) pomoc dzieciom pozbawionym całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej oraz 

dzieciom zagrożonym jej utratą;

c)pomoc rodzicom zastępczym oraz placówkom opiekuńczo-wychowawczym i 

resocjalizacyjnym;

d) poprawa zdolności adaptacyjnych w środowisku i wsparcie w procesie 

usamodzielniania wychowanków i byłych wychowanków placówek opiekuńczo-

wychowawczych i resocjalizacyjnych dla nieletnich;

e) zapobieganie wykluczeniu i wykolejeniu społecznemu oraz zapobieganie tworzeniu 

się patologii społecznej;

f) podnoszenie poziomu aktywności zawodowej grup zagrożonych wykluczeniem i 

wykolejeniem społecznym, w szczególności wychowanków i byłych wychowanków placówek 

resocjalizacyjnych dla nieletnich;

g) wyrównywanie szans wychowanków po opuszczeniu placówki opiekuńczo-

wychowawczej i resocjalizacyjnej dla nieletnich;

h) udzielanie pomocy rodzinom mającym trudności w wypełnianiu swoich zadań oraz 

dzieciom z takich rodzin;

i) promocja i organizacja wolontariatu

j) przeciwdziałanie demoralizacji;

k)upowszechnianie i ochrona praw dziecka i praw kobiet;

l) rozwijanie aktywności postaw obywatelskich;

m) działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;

n) wspieranie postaw ekologicznych i promowanie świadomości związanej z ochroną 

środowiska i zwierząt;

o) ochrona i promocja zdrowia.
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Fundacja  została  zarejestrowana  08.09.2014  r.  w  Krajowym  Rejestrze  Sądowym  w  Rejestrze

Stowarzyszeń  i  Fundacji  prowadzonym  przez  Sąd  Rejonowy  Poznań  -  Nowe  Miasto  i  Wilda  w

Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000522547.

Fundacja uzyskała status organizacji pożytku publicznego w dniu 22.12.2016r.

Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą.

W okresie obrotowym członkami Zarządu Jednostki byli:
Pantkowska Agnieszka - Członek Zarządu
Płotkowiak Joanna Paulina – Członek Zarządu

I. Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od dnia 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

Roczne  sprawozdanie  sporządzono przy  założeniu  kontynuowania  działalności  przez  fundację,  co
najmniej 12 miesięcy i dłużej.

Nie są znane okoliczności, które wskazywałyby na istnienie poważnych zagrożeń dla kontynuowania

przez fundację działalności.

3. Podstawy prawne

Jednostka działa na podstawie przepisów:

- Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. nr
96. poz. 873).

-  Ustawy  z dnia  6  kwietnia  1984 r.  o fundacjach  (tj. Dz.  U 1991 r.  Nr 46  poz.  203  z p.  zm.)

Zasady rachunkowości  przyjęte  w tym sprawozdaniu finansowym na dzień 31 grudnia 2016 r.  są
zgodne z Ustawą o rachunkowości z 29 września 1994 r., zwanej dalej Ustawą.

4. Środki pieniężne

Środki  pieniężne  obejmują  pieniądze  oraz  jednostki  pieniężne  (rozrachunkowe)  w  gotówce,  na

rachunkach bankowych.

Środki pieniężne wyceniane są w wartości nominalnej

Środki  pieniężne  na  rachunkach  bankowych  lub  w  formie  lokat  pieniężnych  są  wykazywane  z

doliczonymi lub potrąconymi odsetkami. Odsetki te odnosi się odpowiednio na dobro przychodów

finansowych lub w ciężar kosztów finansowych.

5. Fundusze własne

Na fundusz statutowy składa się fundusz założycielski.

Różnica pomiędzy przychodami i kosztami z działalności statutowej ustalona w rachunku wyników,

zwiększa  -  po  zatwierdzeniu  rocznego  sprawozdania  finansowego  -  odpowiednio  przychody  lub

koszty w następnym roku.
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Dochód  z  działalności  gospodarczej  przeznaczony  jest  na  realizację  celów statutowych jednostki

zgodnie ze statutem Fundacji.

6. Zobowiązania i fundusze specjalne

Zobowiązania  długoterminowe są  to  zobowiązania,  których  okres  spłaty  na  dzień  bilansowy jest

dłuższy niż jeden rok

Zobowiązania  krótkoterminowe  są to  zobowiązania,  których  okres  spłaty na dzień  bilansowy jest

krótszy niż jeden rok

Zobowiązania są wykazywane w kwocie wymagającej zapłaty, tj. łącznie z odsetkami przypadającymi

do zapłaty na dzień bilansowy. Odsetki te księgowane są w ciężar kosztów finansowych.

7. Przychody i koszty

Do  przychodów  zaliczane  są  otrzymane  środki  pieniężne  i  inne  aktywa  finansowe  ze  źródeł

określonych odrębnymi przepisami prawa, w tym dotacje i subwencje na realizacje zadań statutowych,
otrzymane składniki majątkowe.

Otrzymane i należne przychody księgowane bezpośrednio w przychody okresu obrachunkowego.

Do kosztów działalności zaliczane są koszty związane z realizacją zadań statutowych oraz koszty

administracyjne w ramach projektów fundacji.

8. Opłaty Zyski i straty nadzwyczajne

Zyski i straty nadzwyczajne przedstawiają skutki finansowe zdarzeń powstałych niepowtarzalnie poza

normalną działalnością fundacji. – pozycja nie występuje -

Fundacja Pomocy Dzieciom TAK po Prostu



5

Sprawozdanie Finansowe za rok 2019

II.

Dodatkowe informacje i objaśnieniaZgodnie z art. 17 Ustawy o podatku dochodowym od osób 

prawnych z dnia 15 lutego 1992 r. dochody  Fundacji z działalności statutowej osiągnięte w 2019 roku

są wolne od podatku dochodowego od osób prawnych.

9. Przeciętne zatrudnienie

Wg stanu na 31 grudnia 2019 r. Fundacja zatrudniała:

 5 osób na podstawie umów zlecenie – Zleceniobiorcy.

10. Wypłacone wynagrodzenia

W roku 2019 Fundacja wypłaciła wynagrodzenia z tyt. umów cywilnoprawnych w kwocie  11.544,40 
zł

11. Wynagrodzenie wypłacone członkom zarządu

W roku 2019 Fundacja nie wypłacała wynagrodzeń osobom wchodzących w skład zarządu.

12. Fundacja nie udzielała żadnych gwarancji i poręczeń i nie ma z tego tytułu zobowiązań.

13. Pozostałe pozycje informacji

Pozycja nie występuje.

______________________________
Agnieszka Pantkowska – Członek Zarządu

______________________________

Joanna Płotkowiak - Członek Zarządu

Poznań, dn. 27.06.2020r.
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