
INFORMACJA  DODATKOWA 

DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2018 

 

Fundacja Wspierania Osób Niepełnosprawnych „Iskierka nadziei” 63-760 Zduny ul. 

Mickiewicza 21 

Fundacja ustanowiona została aktem notarialnym Nr 2754  podpisanym przez fundatora 

Jadwigę Kozioł w dniu 30.04.2009 r. 

Podstawowy przedmiot działalności: 

 

1. Fundacja realizuje swoje cele poprzez:  

a) działalności fizjoterapeutycznej – 86.90.A; 

b) działalności obiektów kulturalnych – 90.04.Z; 

c) pozostałej działalności rozrywkowej i rekreacyjnej – 93.29.Z; 

d) pomocy społecznej bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób 

niepełnosprawnych – 88.10.Z; 

e) pozostałej pomocy społecznej bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowanej   

– 88.99.Z; 

f) działalności pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowanej 

– 94.99.Z. 

 

1 a Fundacja prowadzi działalność pożytku publicznego polegającą na: 

a) działalności fizjoterapeutycznej – 86.90.A; - działalność nieodpłatna  

b) działalności obiektów kulturalnych – 90.04.Z; - działalność odpłatna  

c) pozostałej działalności rozrywkowej i rekreacyjnej – 93.29.Z; - działalność odpłatna  

d) pomocy społecznej bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób 

niepełnosprawnych – 88.10.Z; - działalność nieodpłatna  

e) pozostałej pomocy społecznej bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowanej  

– 88.99.Z; - działalność nieodpłatna  

f) działalności pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowanej 

– 94.99.Z. ; - działalność odpłatna 

 

Data wpisu do KRS 10.06.2009 r. Nr KRS 0000331288 Sąd Rejonowy Poznań – Nowe 

Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydz. Gospodarczy  KRS. 

NIP 621 17 90 232 

REGON 301129809 

Status organizacji pożytku publicznego Fundacja uzyskała 25.01.2010 r. 

Dane dotyczące członków Zarządu: 

Dariusz Dębicki  - Przewodniczący 

Justyna Marcinkowska- członek 

Katarzyna Bugajna- Cegła– członek 



Celem Fundacji jest działalność pożytku publicznego polegająca na: 

1. wspieraniu działań opiekuńczo-rehabilitacyjnych oraz wychowawczych                                         

z uwzględnieniem zachowań pro-zdrowotnych u osób niepełnosprawnych intelektualnie, 

przebywających w Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci w Zdunach,  

2. a także wspieraniu osób niepełnosprawnych spoza wymienionego Domu jeśli środki 

finansowe Fundacji na to pozwolą.  

 

Roczne sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2018 do 31.12.2018 

Roczne sprawozdanie  sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności przez 

organizację co najmniej 12 miesięcy i dłużej. Nie są nam znane okoliczności, które 

wskazywałyby na istnienie poważnych zagrożeń dla kontynuowania przez organizację 

działalności. 

 

Księgi rachunkowe prowadzone są w języku polskim i walucie polskiej. Sprawozdanie 

zgodne jest ze stanem ksiąg rachunkowych na dzień 31.12.2018 r. 

Księgi rachunkowe prowadzone są zgodnie z zasadami rachunkowości.  

Zastosowana jest również zasada kontynuacji działania  - księgi rachunkowe  otwierane są na 

początek każdego roku obrotowego zgodnie z ustawą o rachunkowości. 

Rok obrotowy zgodny jest z rokiem kalendarzowym. 

Księga główna zawiera chronologiczne ujęcie zdarzeń jakie nastąpiły w danym okresie 

sprawozdawczym. 

Fundacja nie posiada środków trwałych. 

W roku 2017 uzyskano przychody : 

- z tytułu 1%                                                                                  12.854,10 

-wpłaty od osób prywatnych      20.530,00 

RAZEM                                                                                          33.384,10 

 

 

W roku 2018 poniesiono koszty : 

- koszty realizacji zadań statutowych                                                 12.123,86 

- koszty administracyjne /opłaty bankowe/                                             379,10 



- wyposażenie przekazane dla DPS 

 podnośnik, 4 zestawy Łóżek + materac +stolik)    27.410,10 

 

RAZEM                                                                                             39.913,36 

Bilans Fundacji za rok 2018 zamknął się po stronie aktywów i pasywów 

Kwotą                                                                 30.023,66 

Wynik działalności ogółem za rok 2018 wykazał 

Stratę                                                                                                6.529,26 

W roku 2018 Fundacja  nie prowadziła działalności odpłatnej pożytku publicznego. 

Data sporządzenia 01.03.2019 r. 

Sporządziła : Justyna Marcinkowska 

 

Członek Zarządu:               Członek Zarządu:                    Przewodniczący: 

Katarzyna Bugajna-Cegła       Justyna Marcinkowska       Dariusz Dębicki     

 

 

 


