
OTWARTE RAMIONA FUNDACJA SPLOTU 
RAMIENNEGO

Sprawozdanie finansowe za okres
od 01.01.2018 do 31.12.2018



WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1. Dane jednostki
Nazwa: OTWARTE RAMIONA FUNDACJA SPLOTU RAMIENNEGO
Siedziba: DZIEKANÓW LESNY M. KONOPNICKIEJ 1/198, 05-092 ŁOMIANKI

Numer identyfikujący podmiot:
KRS: 0000142952

2. Wskazanie czasu trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony
Nie dotyczy

3. Okres objęty sprawozdaniem finansowym
Sprawozdanie finansowe sporządzane za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018

4. Założenie kontynuowania działalności gospodarczej
Sprawozdanie finansowe sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności 
gospodarczej przez jednostkę.
Nie stwierdzono okoliczności, które wskazują na zagrożenie kontynuowania działalności.

5. Informacje o połączeniu spółek
Nie dotyczy

6. Polityka rachunkowości

Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa 
pozostawia jednostce prawo wyboru:
Bilans oraz rachunek zysków i strat sporządzono zgodnie z załącznikiem 6 do Ustawy  o 
rachunkowości z dnia 29 września 2004 roku
Rachunek wyników został sporządzony w wariancie porównawczym.
Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego są zgodne z 
Ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 2004 roku. 
Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone w oparciu o zasadę kosztu historycznego.
Z uwagi na niestosowanie zasady ostrożności Jednostka nie tworzy rezerw.

Metody wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):
Środki trwałe, środki trwałe w budowie, wartości niematerialne i prawne:
Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wyceniane są według cen nabycia, 
kosztów wytworzenia, lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków 
trwałych), pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z 
tytułu trwałej utraty wartości.
Środki trwałe w budowie wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w 
bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z 
tytułu trwałej utraty wartości. 
Odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych 
stanowiących nabyte prawa dokonywane są na podstawie planu amortyzacji 
zawierającego stawki i kwoty rocznych odpisów. Amortyzacja jest dokonywana metodą 
liniową poczynając od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia do użytku środka 
trwałego. Stosowane są stawki amortyzacyjne dla podstawowych grup środków trwałych 
zgodnie z Ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych.
Udziały w innych jednostkach oraz inwestycje zaliczone do aktywów trwałych wycenia się 
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według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
Należności długoterminowe, należności krótkoterminowe i roszczenia wykazywane są w 
kwocie wymagającej zapłaty, powiększone o odsetki za zwłokę w zapłacie należności 
(odsetki te księgowane są w dobro przychodów finansowych) z zachowaniem zasady 
ostrożnej wyceny.
Zapasy rzeczowych składników aktywów obrotowych wykazywane są według cen nabycia 
lub kosztów wytworzenia. W przypadku gdy zapasy utraciły swoją wartość użytkową, 
przekraczają potrzeby działalności lub z innego powodu podlegają obniżce cen, ceny 
zakupu lub koszty wytworzenia są obniżane do ceny netto pomniejszonej o odpisy 
aktualizacyjne.
Inwestycje krótkoterminowe wyceniane są według ceny rynkowej, a inwestycje 
krótkoterminowe dla których nie istnieje aktywny rynek w inny sposób określonej wartości 
godziwej. Różnice między ceną zakupu a wartością rynkową księgowane są w ciężar 
kosztów finansowych, natomiast skutki wzrostu ich wartości zalicza się do przychodów 
finansowych w wysokości nie wyższej niż kwota różnic uprzednio spisanych w koszty 
finansowe.
Zobowiązania długoterminowe i krótkoterminowe wycenia się w kwocie wymagającej 
zapłaty, to jest łącznie z odsetkami przypadającymi do zapłaty na dzień bilansowy. Odsetki 
te księgowane są w ciężar kosztów finansowych.

Sposób ustalenia wyniku finansowego i sporządzenia sprawozdania finansowego
Na wynik finansowy składają się:
1) wynik działalności statutowej,
2) wynik działalności gospodarczej
3) wynik z operacji finansowych,
4) ewentualne obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego z tytułu podatku 
dochodowego od osób prawnych.

7. Dodatkowe informacje uszczegóławiające
Nie dotyczy
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Aktywa Dane w PLN Kwota na dzień 
kończący bieżący rok 
obrotowy

Kwota na dzień 
kończący poprzedni 
rok obrotowy

BILANS

A. Aktywa trwałe 3 687,94 5 582,14

I. Wartości niematerialne i prawne
II. Rzeczowe aktywa trwałe 3 687,94 5 582,14
III. Należności długoterminowe
IV. Inwestycje długoterminowe
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

B. Aktywa obrotowe 3 168 167,96 3 062 904,43

I. Zapasy 2 259,39 5 059,04
II. Należności krótkoterminowe 3 085,00 1 755,47
III. Inwestycje krótkoterminowe 3 150 898,69 3 051 470,67
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 11 924,88 4 619,25

C. Należne wpłaty na fundusz statutowy

AKTYWA RAZEM 3 171 855,90 3 068 486,57
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BILANS

Pasywa Dane w PLN Kwota na dzień 
kończący bieżący rok 
obrotowy

Kwota na dzień 
kończący poprzedni 
rok obrotowy

A. Fundusz własny 3 150 203,52 3 028 657,26

I. Fundusz statutowy 2 000,00 2 000,00
II. Pozostałe fundusze 3 026 657,26 2 817 390,79
III. Zysk (strata) z lat ubiegłych -4 156,36
IV. Zysk (strata) netto 121 546,26 213 422,83

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 21 652,38 39 829,31

I. Rezerwy na zobowiązania
II. Zobowiązania długoterminowe
III. Zobowiązania krótkoterminowe 21 652,38 39 829,31
III. Rozliczenia międzyokresowe

PASYWA RAZEM 3 171 855,90 3 068 486,57
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Kwota za bieżący rok 
obrotowy

Kwota za poprzedni 
rok obrotowy

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Dane w PLN

A. Przychody z działalności statutowej 1 870 072,47 1 567 790,12

I. Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku 
publicznego

1 844 322,47 1 537 410,12

II. Przychody z odpłatnej działalności pożytku 
publicznego

25 750,00 30 380,00

III. Przychody z pozostałej działalności statutowej

B. Koszty działalności statutowej 1 580 212,05 1 253 136,57

I. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku 
publicznego

1 547 882,48 1 221 970,00

II. Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego 32 329,57 31 166,57
III. Koszty pozostałej działalności statutowej

C. Zysk (strata) z działalności statutowej (A – B) 289 860,42 314 653,55

D. Przychody z działalności gospodarczej 4 162,00 4 410,50

E. Koszty działalności gospodarczej 3 512,30 3 392,60

F. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D – E) 649,70 1 017,90

G. Koszty ogólnego zarządu 211 772,27 141 779,57

H. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + F –
G)

78 737,85 173 891,88

I. Pozostałe przychody operacyjne 3,21 32,33

J. Pozostałe koszty operacyjne 110,90 0,62

K. Przychody finansowe 47 909,70 42 061,05

L. Koszty finansowe 4 993,60 2 561,81

M. Zysk (strata) brutto (H + I – J + K – L) 121 546,26 213 422,83

N. Podatek dochodowy

O. Zysk (strata) netto (M – N) 121 546,26 213 422,83
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ZŁOŻONE PODPISY POD SPRAWOZDANIEM
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Dane w PLN

INFORMACJA DODATKOWA

Informacja_dodatkowa

2018_Inf_dod_OR.pdf
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Informacja dodatkowa

1. informacje o wszelkich zobowiązaniach finansowych, w tym z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub
zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie ze wskazaniem charakteru i formy wierzytelności zabezpieczonych rzeczowo

Jednostka nie zaciągała w okresie sprawozdawczym zobowiązań finansowych w tym również z dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i
poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie.

2. informacje o kwotach zaliczek i kredytów udzielonych członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących ze wskazaniem
oprocentowania, głównych warunków oraz wszelkich kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych, a także zobowiązań zaciągniętych w ich
imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii

Jednostka nie udzielała w okresie sprawozdawczym zaliczek i kredytów członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących,
nie zaciągała zobowiązań w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju.

3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach

AKTYWA   

 środki trwałe:

 Stan na początek okresu  umorzenie  stan na koniec okresu

                          13 769,17                             10 081,23                           3 687,94   

   

 Zapasy - towary handlowe w magazynie                         2 259,39   

 Należności krótkoterminowe - nierozliczone zaliczki                         3 085,00   

 Inwestycje krótkoterminowe - środki pieniężne w bankach                 3 150 898,69   

 Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe - rozliczenia z beneficjentami                       11 924,88   

   

PASYWA

Fundusz statutowy                          2
000,00   

 Pozostałe fundusze - wynik finansowy za lata poprzednie                 3 026
657,26   

 Zobowiązania krótkoterminowe - zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz wynagrodzenia i świadczenia na rzecz
pracowników za grudzień 2018

                      21
652,38   

 

4. informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł, w tym w szczególności informacje o przychodach

        Druk: NIW-CRSO



wyodrębnionych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz informacje o
przychodach z tytułu składek członkowskich i dotacji pochodzących ze środków publicznych

Darowizny otrzymane         511 693,75   

Darowizny od osób fizycznych         377 490,23   

Darowizny od osób prawnych         134 203,52   

Darowizny 1%     1 279 787,85   

Zbiórki publiczne           36 643,58   

Zbiórki od osób fizycznych           36 643,58   

Dotacje, subwencje i dopłaty           16 197,29   

Gmina Łomianki           10 000,00   

Fundacja PZU             6 197,29   

Przychody z odpłatnej działalności statutowej           25 750,00   

Sprzedaż fakturowana           22 280,00   

Sprzedaż niefakturowana             3 470,00   

Sprzedaż towarów i usług             4 162,00   

Sprzedaż fakturowana             4 100,00   

Sprzedaż niefakturowana                   62,00   

Przychody finansowe           47 909,70   

Odsetki uzyskane i zarachowane           47 137,71   

Przychody z tyt. różnic kursowych                 771,99   

Pozostałe przychody operacyjne                     3,21   

Inne przychody operacyjne                     3,21   

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

        Druk: NIW-CRSO



Koszty nieodpłatnej działalności statutowej         201 299,52   

Leki i artykuły medyczne                 383,00   

Materiały i sprzęt rehabilitacyjny                 529,98   

Materiały informacyjne             6 548,26   

Środki czystości                 325,54   

Wyposażenie           21 226,70   

Materiały biurowe             7 236,54   

Materiały eksploatacyjne gospodarcze                 490,50   

Pozostałe                 829,56   

Usługi informacyjne           17 083,98   

Usługi pocztowe           48 386,70   

Pozostałe                 130,00   

Umowa o pracę           71 508,98   

Umowa cywilnoprawne             1 648,00   

Ubezpieczenia obowiązkowe           14 515,42   

Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników                   80,00   

Delegacje             9 994,98   

Nagrody                 340,00   

Pozostałe                   41,38   

Darowizny przekazane                 500,00   

Świadczenia dla beneficjentów       1 293 396,41   

Sprzęt rehabilitacyjny i artykuły medyczne         105 365,16   

        Druk: NIW-CRSO



Pozostałe materiały         179 395,99   

Usługi rehabilitacyjne i medyczne         748 425,24   

Pozostałe usługi           61 560,24   

Przejazdy beneficjentów i noclegi         178 230,96   

Pozostałe koszty           20 418,82   

Dofinansowanie działalności punktu konsultacyjno- instruktażowego           10 000,00   

Wynagrodzenie fizjoterapeuty brutto             7 000,00   

Wynagrodzenie asystenta brutto                 699,42   

Wynajem pomieszczeń             2 300,58   

Koszty Zbiórki publicznej           42 686,55   

Usługi obce           42 686,55   

Usługi rehabilitacyjne i medyczne           42 686,55   

Koszty działalności odpłatnej           29 181,28   

Leki i artykuły medyczne                   95,67   

Środki czystości                 373,62   

Materiały biurowe                 704,32   

Pozostałe                   79,79   

Usługi informacyjne                 750,00   

Pozostałe                 220,00   

Umowa cywilnoprawna           21 987,54   

Delegacje                 839,11   

Noclegi lekarzy             1 589,00   

        Druk: NIW-CRSO



Organizacja konsultacji             2 528,23   

Pozostałe                   14,00   

Koszty zakupu działalność odpłatna             3 148,29   

Koszty działalności gospodarczej                 806,74   

Materiały i energia                 231,10   

Materiały biurowe                 231,10   

Usługi obce                 575,64   

Pozostałe                 575,64   

Wartość sprzedanych towarów wg cen nabycia             2 705,56   

Koszty administracyjne         211 772,27   

Środki czystości                 320,24   

Wyposażenie           14 577,88   

Materiały biurowe           25 346,11   

Materiały eksploatacyjne gospodarcze             2 093,78   

Pozostałe                 559,67   

Usługi informacyjne                 198,95   

Usługi pocztowe             2 748,42   

Koszty bankowe             2 612,41   

Wynajem biura             9 324,42   

Telekomunikacja             3 316,57   

Konserwacje i naprawy gospodarcze                 236,05   

        Druk: NIW-CRSO



Pozostałe           43 554,30   

Umowa o pracę           72 906,54   

Umowa cywilnoprawna             6 055,50   

Ubezpieczenia obowiązkowe           13 503,41   

Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników                 305,00   

Amortyzacja liniowa             1 894,20   

Delegacje           12 218,82   

Koszty finansowe             4 993,60   

Koszty z tytułu odsetek                   39,77   

koszty z tyt. różnic kursowych             4 953,83   

Pozostałe koszty operacyjne                 110,90   

Inne koszty operacyjne                 110,90   

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Fundusz statutowy w okresie sprawozdawczym nie uległ zmianie.

7. jeżeli jednostka posiada status organizacji pożytku publicznego, zamieszcza w informacji dodatkowej dane na temat uzyskanych przychodów
i poniesionych kosztów z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz sposobu wydatkowania środków pochodzących z 1%
podatku dochodowego od osób fizycznych

Wpływy w roku 2018  z 1%     1 279 787,85   

Wydatki sfinansowane w roku 2018 z 1%     1 296 827,69   

Sprzęt rehabilitacyjny i artykuły medyczne         105 365,16   

Pozostałe materiały         179 395,99   

Usługi rehabilitacyjne i medyczne         748 425,24   

Pozostałe usługi           61 560,24   

Przejazdy beneficjentów i noclegi         178 230,96   

        Druk: NIW-CRSO



Pozostałe koszty           20 418,82   

dofinansowanie odpłatnej działalności statutowej             3 431,28   

8. inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik
finansowy jednostki, w tym dodatkowe informacje i objaśnienia wymienione w załączniku nr 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o
rachunkowości, o ile występują w jednostce

Wszystkie informacje mające wpływ na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki zostały w sprawozdaniu
zaprezentowane. 
Informacje i objaśnienia wymienione w załączniku 1 do Ustawy nie mają zastosowania do jednostki.

Data sporządzenia: 2019-03-31

Data zatwierdzenia: 2019-06-30

Dorota Dębniak
Robert Stachowiak 
Wanda Chrzanowska 
Agnieszka Irena Kowalczyk

Imię i nazwisko osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust
2 ustawy o rachunkowości

Imię i nazwisko kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich
członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

        Druk: NIW-CRSO
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