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SPRAWOZDANIE NIEZALEZNEGO BIEGlEGO REWIDENTA Z BADANIA
(,,SPRAWOZDANIE Z BADANIA")

Dia Rady Fundacji Dajmy Dzieciom Sil£?
Sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego

Przeprowadzilismy badanie zah::iczonego rocznego sprawozdania finansowego Fundacji Dajmy
Dzieciom SHE;l z siedzibq w Warszawie, ul. Walecznych 59 (.. Fundacja"), na kt6re skfada SiEiJ
wprowadzenie do sprawozdania finansowego, bilans sporzqdzony na dzien 31 grudnia 2017 r.,
rachunek zysk6w i strat za rok obrotowy konczqcy siEiJ tego dnia oraz dodatkowe informacje
i objasnienia (.,sprawozdanie finansowe").
Odpowiedzialnosc Zarzcidu oraz Rady Fundacji za sprawozdanie finansowe

Zarzqd Fundacji jest odpowiedzialny za sporzqdzenie, na podstawie prawidfowo prowadzonych
ksiqg rachunkowych, sprawozdania finansowego, kt6re przedstawia rzetelny i jasny obraz,
zgodnie z ustawq z dnia 29 wrzesnia 1994 r. o rachunkowosci (Dz. U. z 2018 r. poz. 395
z p6:Zniejszymi zmianami) (.. ustawa o rachunkowosci"), wydanymi na jej podstawie przepisami
wykonawczymi oraz innymi obowiqzujqcymi przepisami prawa. Zarzqd Fundacji jest
odpowiedzialny r6wniez za kontrolEiJ wewnEiJtrznq, kt6rq uznaje za niezbEiJdnq dla sporzqdzenia
sprawozdania finansowego niezawierajqcego istotnego znieksztafcenia spowodowanego
oszustwem lub bfEiJdem.
Zgodnie z ustawq o rachunkowosci, Zarzqd Fundacji oraz czfonkowie Rady Fundacji Sq
zobowiqzani do zapewnienia, aby sprawozdanie finansowe spefniafo wymagania przewidziane
w tej ustawie.
Odpowiedzialnosc Bieglego Rewidenta za badanie sprawozdania finansowego

Naszym zadaniem jest, w oparciu o przeprowadzone badanie, wyrazenie opinii o tym
sprawozdaniu finansowym. Nasze badanie przeprowadzilismy stosownie do postanowien:
•

ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegfych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze
publicznym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1089) (,.ustawa o biegfych rewidentach"), oraz

•

Krajowych Standard6w Rewizji Finansowej w brzmieniu MiE;ldzynarodowych Standard6w
Badania, przyjEiJtych uchwafq Krajowej Rady Biegtych Rewident6w z dnia 10 lutego 2015 r.
(,.KSRF").

Regulacje te naktadajq na nas obowiqzek postEiJpowania zgodnego z zasadami etyki oraz
zaplanowania i przeprowadzenia badania w taki spos6b, aby uzyskac racjonalnq pewnosc, ze
sprawozdanie finansowe nie zawiera istotnego znieksztafcenia. Racjonalna pewnosc jest
wysokim poziomem pewnosci, ale nie gwarantuje, ze badanie przeprowadzone zgodnie
z powyzej wskazanymi regulacjami zawsze wykryje istniejqce istotne znieksztafcenie.

Znieksztalcenia mogq powstawac na skutek oszustwa lub bl~du i Sq uwazane za istotne, jezeli
mozna racjonalnie oczekiwac, ze kazde z osobna lub lqcznie moglyby wplynqc na decyzje
gospodarcze uzytkownik6w podj~te na podstawie tego sprawozdania finansowego. Ryzyko
niewykrycia istotnego znieksztalcenia powstalego na skutek oszustwa jest wyzsze nit. ryzyko
niewykrycia istotnego znieksztalcenia powstalego na skutek bl~du, poniewaz ryzyko oszustwa
moze obejmowac zmowy, falszerstwo, celowe pomini~cia, wprowadzanie w blqd lub omini~cie
systemu kontroli wewn~trznej.
Zakres badania nie obejmuje zapewnienia co do przyszlej rentownosci Fundacji, ani
efektywnosci lub skutecznosci prowadzenia jej spraw przez Zarzqdu Fundacji, obecnie lub
w przyszlosci.
Nasze badanie polegalo na przeprowadzeniu procedur majqcych na celu uzyskanie dowod6w
badania dotyczqcych kwot i informacji ujawnionych w sprawozdaniu finansowym. Wyb6r
procedur badania zalezy od naszego osqdu, w tym oceny ryzyka wystqpienia istotnego
znieksztalcenia w sprawozdaniu finansowym spowodowanego oszustwem lub bl~dem.
Przeprowadzajqc ocen~ tego ryzyka bierzemy pod uwag~ kontrol~ wewn~trznq zwiqzanq ze
sporzqdzeniem sprawozdania finansowego przedstawiajcicego rzetelny i jasny obraz, w celu
zaplanowania stosownych do okolicznosci procedur badania, nie zas w celu wyrazenia opinii
na temat skutecznosci dzialania kontroli wewn~trznej w Fundacji. Badanie obejmuje r6wniez
ocen~ odpowiedniosci stosowanej polityki rachunkowosci, zasadnosci szacunk6w dokonanych
przez Zarzqdu Fundacji oraz ocen~ og61nej prezentacji sprawozdania finansowego.
Wyrazamy przekonanie, ze uzyskane przez nas dowody badania Sq wystarczajqce
i odpowiednie, aby stanowic podstaw~ dla naszej opinii z badania.
Opinia

Naszym zdaniem, zalqczone sprawozdanie finansowe Fundacji Dajmy Dzieciom

Sil~:

•

przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majqtkowej i finansowej Fundacji na dzieri
31 grudnia 2017 r., finansowych wynik6w dzialalnosci za rok obrotowy koriczqcy si~ tego
dnia, zgodnie z ustawq o rachunkowosci, wydanymi na jej podstawie przepisami
wykonawczymi, a takze przyj~tymi zasadami (politykq) rachunkowosci,

•

zostalo sporzqdzone, na podstawie prawidlowo prowadzonych, we wszystkich istotnych
aspektach, ksiqg rachunkowych, oraz

•

jest zgodne, we wszystkich istotnych aspektach, co do formy i tresci z przepisami prawa
i postanowieniami statutu Fundacji.

W imieniu firmy audytorskiej
KPMG Audyt Sp61ka z ograniczonq odpowiedzialnosciq sp.k.
Nr na liscie 3546
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OSWIADCZENIE ZARZ'\DU
Zgodnie z wymogami art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 29 wrzesnia 1994 r. o rachunkowosci (Dz. U. z 2018 r. poz.
395 z p6foiejszymi zmianami) Zarzqd FUNDAOI DAJEMY DZIECIOM SIU; ("Fundacja") przedstawia
sprawozdanie finansowe, na kt6re sktada sit:::
1)

wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
bilans sporzqdzony na dzien 31 grudnia 2017 r., kt6ry po stronie aktyw6w i pasyw6w wykazuje
sumt:: 8 178,6 tys. ztotych;
rachunek zysk6w i strat za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. wykazujqcy stratt::
netto w kwocie 55,0 tys. ztotych;
dodatkowe informacje i objasnienia.

2)
3)
4)
I
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M~nika Sajkdwska
Prezeska Zarzqdu

Maria Keller-Hamela
Wiceprezeska Zarzqdu

Renata Szredzinska
Czlonkini Zarzqdu

~

Marta Skierkowska
Czlonkini Zarzqdu

lukasz Wojtasik
CzlonekZa~

Magdalena S gata
w imieniu FINITE Kancelaria Rachunkowa Sp. z o.o.
Osoba, kt6rej powierzono nadz6r nad prowadzeniem ksiqg rachunkowych

Warszawa, 27 czerwca 2018 r.
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1.

Dane identyfikujClce

1. 1

Nazwa Fundacji

Fundacj~

FUNDAOA DAJEMY DZIECIOM SitE;

1. 2

Siedziba Fundacji
ul. Walecznych 59
03-926 Warszawa

1. 3

1. 4

Rejestracja w Krajowym Rejestrze Sqdowym
Siedziba Sqdu:

Sqd Rejonowy w Warszawie, XIII Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sqdowego

Data:
Numer rejestru:

27.05.1991
0000204426

Podstawowy przedmiot i czas dzialalnosci Fundacji
Przedmiotem dziatalnosci FDDS zgodnie z statutem FUNDAOI jest mi~dzy innymi:
• 85,59,B, upowszechnianie wiedzy i edukacja w zakresie przeciwdziatania krzywdzeniu dzieci i
ochrony praw dzieci oraz propagowania postaw obywatelskiej aktywnosci i odpowiedzialnosci w
tym zakresie.

w zakresie przeciwdziatania krzywdzeniu dzieci i ochrony
praw dzieci oraz propagowania postaw obywatelskiej aktywnosci i odpowiedzialnosci w tyrn
zakresie.

e 73,1, upowszechnianie wiedzy i edukacja

• 85,60,Z, dziatania slu:i:Cjce wyr6wnywaniu szans grup stabszych lub zagro:i:onych spolecznym
wykluczeniem (m.in. rodziny ryzyka, dzieci krzywdzone).
• 69,10,Z, rzecznictwo ochrony praw dziecka (m.in. na rzecz przyjaznego dzieciom wymiaru
sprawiedliwosci, skutecznych rozwiqzan legislacyjnych i instytucjonalnych).
• 85,59,B, wspieranie rozwoju zwiqzanych z celem fundacji kompetencji mlodzieiy szkolnej i
akademickiej, wolontariuszy oraz profesjonalist6w r6znych dziedzin poprzez programy
stypendialne, stazowe i szkoleniowe.
• 69,10,Z, organizowanie i prowadzenie interwencji i pomocy psychologicznej, prawnej, socjalnej i
medycznej w zakresie wyznaczonym celem fundacji
• 87,90,Z, organizowanie i prowadzenie interwencji i pomocy psychologicznej, prawnej, socjalnej i
medycznej w zakresie wyznaczonym celem fundacji.
• 88,99,Z, organizowanie i prowadzenie interwencji i pomocy psychologicznej, prawnej, socjalnej i
medycznej w zakresie wyznaczonym celem fundacji.
• 85,59,B, wsparcie i edukacj~ profesjonalist6w swiadczqcych pomoc psychologicznq, prawnq,
socjalnq i medycznq adresowanq do dzieci, rodzin i os6b w sytuacjach kryzysowych.
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•

82,30,Z, wsparcie i edukacjE) profesjonalistow swiadczcicych pomoc psychologicznci, prawnci,
socjalnci i medycznci adresowanci do dzieci, rodzin i osob w sytuacjach kryzysowych.

• 72,20,Z, programy badawcze, informacyjne i wydawnicze stuzcice zdobywaniu i upowszechnianiu
wiedzy na temat ochrony praw dzieci oraz przeciwdziatania krzywdzeniu i wykluczeniu
spotecznemu dzieci.
• 58,1, programy badawcze, informacyjne i wydawnicze stuzcice zdobywaniu i upowszechnianiu
wiedzy na temat ochrony dzieci oraz przeciwdziatania krzywdzeniu i wykluczeniu spotecznemu
dzieci.
• 85,59,B, wspomaganie dziatan na rzecz zapobiegania krzywdzeniu dzieci i ochrony ich praw oraz
przeciwdziatania wykluczeniu spotecznemu, realizowanych przez spotecznosci lokalne, organizacje
pozarzcidowe i inne instytucje dziatajqce na rzecz dobra publicznego w roznych dziedzinach zycia
spotecznego (m.in. edukacja, nauka, ochrona zdrowia, pomoc spoteczna, charytatywna i
humanitarna).
Fundacja zostata utworzona na czas nieokreslony.

1. 5

Okres objt;ty sprawozdaniem finansowym
Sprawozdanie finansowe zostato przygotowane za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.,
natomiast dane porownawcze obejmujci okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

1. 6

Zaloienie kontynuacji dzialalnosci
Sprawozdanie finansowe zostato sporzcidzone przy zatozeniu kontynuowania dziatalnosci w dajcicej siE)
przewidziec przysztosci.

2.

Znaczcice zasady rachunkowosci
Sprawozdanie finansowe sporzcidzono stosujcic ponizej opisane zasady rachunkowosci:

2. 1

Podstawa sporzqdzenia sprawozdania finansowego
Sprawozdanie finansowe zostato sporzcidzone zgodnie z zasadami rachunkowosci obowiqzujcicymi na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 6kreslonymi w ustawie o rachunkowdsci z dnia 29 wrzesnia 1994
r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 395 z pofoiejszymi zmianami) i wydanymi na jej podstawie przepisami
wykonawczymi.
PrzyjE)te przez FundacjE) zasady rachunkowosci stosowane byty w sposob ciqgty i sci zgodne z
zasadami rachunkowosci stosowanymi w poprzednim roku obrotowym. W informacji dodatkowej
uj~to tylko te informacje ktore dotyczyty zdarzen i prezentacji pozycji, kt6re wystqpity w roku 2017 i
2016.

5

Fundatja Dajemy Dzieciom

Sil~

ul. Walecznych 59 03-926 Warszawa
NIP 113-07-25-676

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
2. 2

Zastosowane uproszczenia przewidziane dla fundacji
Fundacja przy sporzqdzaniu sprawozdania finansowego korzysta z nastE:pujqcych uproszczen:
• Zgodnie z Art. 46 ust. 5 pkt 6 ustawy o rachunkowosci Fundacja sporzqdza bilans na podstawie
zatqcznika nr 6 do ustawy;
• Zgodnie z Art. 47 ust. 4 pkt 6 ustawy o rachunkowosci Fundacja sporzqdza rachunek zyskow i strat
na podstawie zatqcznika nr 6 do ustawy;
• Zgodnie z Art. 48 ust. 5 ustawy o rachunkowosci Fundacja sporzqdza informacjE: dodatkowq na
podstawie zatqcznika nr 6 do ustawy;
• Na podstawie zatqcznika nr 6 do ustawy Fundacja nie sporzqdza zestawienia zmian w kapitale
wtasnym oraz rachunku przeptywow pieniE:i:nych.

Ponadto, w zwiqzku z nieprzekroczeniem za poprzedni rok obrotowy co najmniej dwoch z
nastE:pUjqcych trzech wielkosci:
1) 17 000 000 zt - w przypadku sumy aktywow bilansu na koniec roku obrotowego;
2) 34 000 000 zt - w przypadku przychodow netto ze sprzedai:y towarow i produktow za rok
obrotowy;
3) 50 osob - w przypadku sredniorocznego zatrudnienia w przeliczeniu na petne etaty;
Fundacja skorzystata z nastE:pujqcych uproszczen:
• Zgodnie z Art. 3 ust. 6 ustawy o rachunkowosci Fundacja
wedtug zasad okreslonych w przepisach podatkowych.
• Zgodnie z Art. 28b ustawy o rachunkowosci Fundacja nie
ustawy o rachunkowosci w sprawie szczegotowych zasad
ujawniania i sposobu prezentacji instrumentow finansowych.
• Zgodnie z Art. 37 ust 10 ustawy o rachunkowosci Fundacja
odroczonego podatku dochodowego.

2. 3

dokonuje klasyfikacji umow leasingu
stosuje przepis6w wykonawczych do
uznawania, metod wyceny, zakresu
nie ustala aktyw6w i rezerw z tytulu

Przychody i koszty
Przychody i koszty Sq ujmowane zgodnie z zasadq memoriatu i wsp6tmiernosci przychodow i kosztow,
tj. w roku obrotowym, ktorego dotyczq, niezaleznie od terminu otrzymania lub dokonania platnosci.

Fundacja sporzqdza rachunek zyskow i strat wedtug wzoru przewidzianego w Zatqczniku numer 6
ustawy o rachunkowosci.

Przychody statutowe i przychody ze sprzedaiy
Przychody statutowe (w szczegolnosci dotacje, darowizny, 1% OPP) ujmuje si~ w rachunku zyskow i
strat, gdy jednostka nabywa prawa do otrzymania danego rodzaju przychodu wynikajqce z praw
wtasnosci do tych aktywow. W przypadku darowizn uzyskiwanych na konkretne dziatania i akcje,
subwencja jest odraczana w bilansie i systematycznie ujmowana w pozycji przychodow w kwocie
odpowiadajqcej wysokosci kosztow poniesionych na finansowane dotacjq dziatania. Przychody ze
sprzedai:y produktow, towarow i materiatow ujmuje siE: w rachunku zyskow i strat, gdy Fundacja
przekazata nabywcy znaczqce korzysci wynikajqce z praw wtasnosci do tych aktywow oraz przestata
bye trwale zaangazowana w zarzqdzanie przekazanymi aktywami, ani tei: nie sprawuje nad nimi
efektywnej kontroli.
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2. 4

Przychody odsetkowe
Przychody odsetkowe sci ujmowane przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej.

2. 5

Wartosci niematerialne i prawne
Wartosci niematerialne i prawne wycenia si~ w ksi~gach wedtug cen ich nabycia lub koszt6w
poniesionych na ich wytworzenie, pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne a takie o odpisy z tytutu
trwatej utraty ich wartosci.
Wartosci niematerialne i prawne umarza si~ metodci liniowci przy zastosowaniu nast~pujcicych stawek
amortyzacyjnych:

so %

Oprogramowanie

Poprawnosc stosowanych okres6w i stawek amortyzacji wartosci niematerialnych i prawnych jest
przez jednostk~ okresowo weryfikowana, powodujcic odpowiednici korekt~ dokonywanych w
nast~pnych latach odpis6w amor'tyzacyjnych.

2. 6

Srodki trwale
Srodki trwate wycenia si~ w ksi~gach w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia (wartosc poczcitkowa),
pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne, a takie o odpisy z tytutu trwatej utraty ich wartosci.

Cena nabycia i koszt wytworzenia srodk6w trwatych oraz srodk6w trwatych w budowie obejmuje ogrn
ich koszt6w poniesionych przez jednostk~ za okres budowy, montai:u, przystosowania i ulepszenia do
dnia przyj~cia do ui:ywania, w tym r6wniei: koszt obstugi zobowicizan zacicigni~tych w celu ich
finansowania i zwicizane z nimi r6i:nice kursowe, pomniejszony o przychody z tego tytutu.
Wartosc poczcitkowci srodka trwatego powi~kszajci koszty jego ulepszenia, polegajcicego na
przebudowie, rozbudowie, modernizacji lub rekonstrukcji, powodujcicego, i:e wartosc ui:ytkowa tego
srodka po zakonczeniu ulepszenia przewyi:sza posiadanci przy przyj~ciu do uzywania wartosc
ui:ytkowci.
Srodki trwate amortyzowane sci metodci liniowci. Rozpocz~cie amortyzacji nast~puje w nast~pnym
miesicicu po przyj~ciu srodka trwatego do ui:ywania.
Przyktadowe stawki amortyzacyjne sci nast~pujcice:

30 %
20 %

Urzcidzenia techniczne i maszyny
Srodki transportu

Poprawnosc stosowanych okres6w i stawek amortyzacji srodk6w trwatych jest przez jednostk~
okresowo weryfikowana, powodujcic odpowiednici korekt~ dokonywanych w nast~pnych latach
odpis6w amortyzacyjnych.
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2. 7

Trwala utrata wartosci aktywow
Na kazdy dzien bilansowy ocenia siE; czy istniejq obiektywne dowody wskazujqce na trwatq utratE;
wartosci sktadnika bqdi grupy aktyw6w. Jesli takie dowody istniejq, ustala siE; szacowanq, mozliwq do
odzyskania wartosc sktadnika aktyw6w i dokonuje siE; odpisu aktualizujqcego z tytutu utraty wartosci,
w kwocie r6wnej r6znicy miE;dzy wartosciq mozliwq do odzyskania i wartosciq bilansowq. Strata
wynikajqca z utraty wartosci jest ujmowana w rachunku zysk6w i strat. W przypadku, gdy skutki
uprzednio dokonanego przeszacowania aktyw6w ujE;to jako kapitat z aktualizacji wyceny, to strata
pomniejsza wysokosc tego kapitatu, a pozostata CZE;SC straty jest odnoszona na rachunek zysk6w i
strat.

2. 8

Zapasy
Zapasy wyceniane sq wedtug cen ich nabycia lub koszt6w wytworzenia nie wyzszych od ich cen
sprzedazy netto na dzien bilansowy.
Wartosc zapas6w ustala siE; w oparciu o:
Towary - cenE; nabycia, przy czym rozch6d wycenia siE; metodq pierwsze weszto, pierwsze wyszto.

Zapasy ujmowane Sq w bilansie w wartosci netto, tj. pomniejszone o wartosc odpis6w aktualizujqcych.
Odpisy aktualizujqce ujmuje siE; w pozostatych kosztach operacyjnych.

2. 9

Naleinosci, roszczenia i zobowiqzania, inne nii zaklasyfikowane jako aktywa
i zobowiqzania finansowe
Naleznosci wykazuje sit; w kwocie wymaganej zaptaty, z zachowaniem zasady ostroznej wyceny.
Wartosc naleznosci aktualizuje siE; uwzglE;dniajqc stopien prawdopodobienstwa ich zaptaty poprzez
dokonanie odpisu aktualizujqcego, zaliczanego odpowiednio do pozostatych koszt6w operacyjnych lub
do koszt6w finansowych - zaleznie od rodzaju naleznosci, kt6rej dotyczy odpis aktualizujqcy.
Gt6wnymi pozycjami naleznosci z tyt. dostaw i ustug sq kwoty dotacji naleznych Fundacji oraz kwoty
dotacji przekazanych innym organizacjom pozytku publicznego na realizacje cel6w statutowych.
Zobowiqzania ujmuje siE; w ksie;gach rachunkowych w kwocie wymagajqcej zaptaty.
Naleznosci i zobowiqzania wyrazone w walutach obcych wykazuje sie; na dzien ich powstania wedtug
sredniego kursu Narodowego Banku Polskiego ogloszonego dla danej waluty z dnia poprzedzajqcego
ten dzien.
Na dzien bilansowy naleznosci i zobowiqzania wyrazone w walutach obcych wycenia sie; po
obowiqZUjqcym na ten dzien srednim kursie ogloszonym dla danej waluty przez Narodowy Bank
Polski.
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Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

2. 10

Rozliczenia mit:dzyokresowe
Fundacja dokonuje czynnych rozliczen miE:dzyokresowych koszt6w, jezeli dotyczq one przyszfych
okres6w sprawozdawczych. Bierne rozliczenia miE:dzyokresowe koszt6w dokonywane sq w wysokosci
prawdopodobnych zobowiqzan przypadajqcych na bie:Zqcy okres sprawozdawczy.

2. 11

Rezerwy na zobowiCfzania
Rezerwy stanowiq zobowiqzania, kt6rych termin wymagalnosci lub kwota nie sq pewne.

2. 12

Podatek dochodowy
Podatek dochodowy wykazany w rachunku zysk6w i strat obejmuje CZE:SC biezqcq. Jak opisano w
punkcie 2.2, Fundacja korzysta z uproszczenia na podstawie Art. 37 ust 10. ustawy o rachunkowosci.
Bie:Zqce zobowiqzanie z tytufu
podatkowymi.

2. 13

podatku

dochodowego jest naliczane zgodnie z przepisami

Ro:inice kursowe
R6znice kursowe wynikajqce z wyceny na dzien bilansowy aktyw6w i pasyw6w wyrazonych w
walutach obcych, z wyjqtkiem inwestycji dfugoterminowych, oraz powstafe w zwiqzku z zapfatq
naleznosci i zobowiqzan w walutach obcych, jak r6wniez przy sprzedazy walut, zalicza siE: odpowiednio
do przychod6w lub koszt6w finansowych, a w uzasadnionych przypadkach - do kosztu wytworzenia
produkt6w lub ceny nabycia towar6w, a takie ceny nabycia lub kosztu wytworzenia srodk6w trwafych,
srodk6w trwafych w budowie lub wartosci niematerialnych i prawnych.
Do wyceny pozycji bilansu, rachunku zysk6w i strat wyrazonych w walutach obcych, przyjE:tO
nastE:pUjqce kursy (w zf):
31.12.2017
4,1709
3,4813

EUR

USD
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31.12.2016
4,4240
4,1793
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Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
2. 14

Instrumenty finansowe

Jak opisano w punkcie 2.2 Fundacja nie stosuje przepisow wykonawczych do ustawy o rachunkowosci
w sprawie szczegotowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji
instrumentow finansowych.
Nabyte lub powstate aktywa finansowe oraz inne inwestycje ujmuje si~ w ksi~gach rachunkowych na
dzien ich nabycia alba powstania, wedtug ceny nabycia alba ceny zakupu, jezeli koszty
przeprowadzenia i rozliczenia transakcji nie sq istotne.
Inwestycje krotkoterminowe wycenia si~ na dzien bilansowy wedtug ceny rynkowej alba wedtug ceny
nabycia lub ceny rynkowej, zaleznie od tego ktora z nich jest nizsza. Inwestycje dla ktorych nie
istnieje aktywny rynek wycenia si~ w wedtug wartosci godziwej okreslonej w inny sposob.

2. 15

Rachunkowosc zabezpieczen
Fundacja nie stosuje rachunkowosci zabezpieczen.

Maria Keller-Hamela
Wiceprezeska Zarzqdu

Renata Szredzinska
Czlonkini Zarzqdu
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tukasz Wojtasik
Czlon'k frarzqdu

1~1

«

vl \/

' Marta Skierkowska
Czlonkini Zarzqdu

Magdalena Saga a
I
w imieniu FINITE Kance/aria
Rachunkowa Sp. z o.o.
Osoba, kt6rej powierzono nadz6r nad
prowadzeniem ksiqg rachunkowych

Warszawa, 27 czerwca 2018 r.
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Fundacja Dajemy Dzieciom SilEl
BILANS na dzien 31.12.2017
zgodnie z zatacznikiem nr 6 do Ustawy o Rachunkowosci

(wszystkie dane liczbowe przedstawiono w tysiqcach zlotych)

AKTYWA

31.12.2017

Nota

A.

Aktywa trwale

II.

Rzeczowe aktywa trwa!e

B.

Aktywa obrotowe

I.

Zapasy

5 257,4

1

31.12.2016*
4,7

5 257,4

4,7

2 921,2

4942,8

34,2

31,8

II.

Naleinosci kr6tkoterrninowe

366,3

2 911,8

III.

Inwestycje kr6tkoterrninowe

2 518,7

1 999,2

IV.

Kr6tkoterrninowe rozliczenia rni~dzyokresowe

2

2,0

RAZEM AKTYWA

8178,6

PASYWA
A.

I.

31.12.2017
Fundusz wlasny

(151,4)

Fundusz statutowy

III.

Strata z lat ubieg!ych

IV.

Strata netto

B.

Zobowicizania i rezerwy na zobowicizania

II.

Zobowiqzania d!ugoterrninowe

III.

Zobowiqzania kr6tkoterrninowe

IV.

Rozliczenia

3

2 106,2
(2 092,4)

(55,0)

(110,2)

8 330,0

5 043,9

432,5

35,2

714,7

3 156,7

7 182,8

1 852,0

8178,6

4 947,5

rni~dzyokresowe

Skorygowane, patrz nota 1O

Maria Keller-Harnela
Wiceprezeska Zarzqdu

lvi/Jt---

lukasz Wojtasik

ut~~k Zarzq_~~

,fi"

l~f)On in

(/.{

a ena a o
a1JJr:,,
a
Mag {l/h~'

d

Marta SkiPrknw~k;i
Czlonkini Zarzqdu

w imieniu FL '!TE Kancelaria
Rachunkowa Sp. z o.o.
Osoba, kt6rej powierzono
nadz6r nad prowadzeniem
ksiqg rachunkowych

Waf.5'zawa, 27 czerwca 2018 r.
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(96,4)

1 749,6

4

Renata Szredzinska
Czlonkini Zarzc1du

31.12.2016*

(1 846,0)

RAZEM PASYWA

*

4 947,5

Fundacja Dajemy Dzieciom

Sil~

Rachunek zysk6w i strat
od dnia 01 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 r.
zgodnie z zalacznikiem nr 6 do Ustawy o Rachunkowosci
(wszystkie dane liczbowe przedstawiono w tysiqcach z!otych)

01.01.2017 31.12.2017

No ta
A.
I.
III.
B.
I.
III.

c.

Przychody z dziatalnosci statutowej

5

01.01.2016 31.12.2016

9 397,6

12 817,9

9 044,2
353,4

12 430,5
387,4

Przychody z nieodptatnej dzialalnosci pozytku publicznego
Przychody statutowe z 1%

9 518,3

13141,0

Koszy nieodplatnej dzialalnosci pozytku publicznego
Koszty statutowe z 1%

9 269,2
249,1

12 735,9
405,1

Strata z dziatalnosci statutowej (A-B)

(120,7)

Koszty dziatalnosci statutowej

D.

Przychody z dzialalnosci gospodarczej

E.

Koszty dzialalnosci gospodarczej

F.

Zysk z dziatalnosci gospodarczej (D-E)

6

544,0

6

(323,1)
389,8

256,6

258,4

287,4

131,4

G.

Koszty og61nego zarzqdu

H.

Zysk (strata) z dziatalnosci operacyjnej (C+F-G)

I.
J.

Pozostale przychody operacyjne
Pozostale koszty operacyjne

90,0

86,5

K.

Przychody finansowe

12,5

286,8

L.

M.

Koszty finansowe
Strata brutto (H+I-J+K-L)

N.
0.

Strata netto (M-N)

6

38,3

128,4

55,1

(246,8)
6,5

Podatek dochodowy

95,3

56,7

(44,4)

(96,7)

10,6

13,5

(55,0)

(110,2)

Maria Keller-Hamela

WicePrezeska Zarzqdu

Cz~Tej(Zarz~~

Czlonkini Zarzqdu

I

1' ~
, i '4/"eV ,'

VI
0

,,,

~. I·~

,/ ) ,, }

111 I Jry.
)\,LL•
Magdale~a Sag~la
Czlonkini Zarz9du

w imieniu FINITE Kance/aria
Rachunkowa Sp. o.o.
Osoba, kt6rej powierzono nadz6r
nad prowadzeniem ksiqg
rachunkowych

War.s-zawa, 27 czerwca 2018 r.
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ul. Walecznych 59 03-926 Warszawa
NIP 113-07-25-676

Dodatkowe informacje i objasnienia
(wszystkie dane liczbowe przedstawiono w tysiqcach zlotych)

1.

Rzeczowe aktywa trwale

1. 1 Zmiana stanu srodkow trwalych

Urzqdzenia
techniczne i
maszyny

Srodki
transportu

Inne srodki
trwale

Razem

wartosc brutto

01.01.2017

262,3
43 3
305 6

Zwi~kszenia

31.12.2017

6,4

161,4

64

1614

(6,4)

(161,4)

(6,4)

(161,4)

430,1
43 3
473 4

Umorzenie

01.01.2017

(257,6)
(29,2)
(286,8)

Zwi~kszenia

31.12.2017

(425,4)
(29,2)
(454,6)

Wartosc netto

01.01.2017
31.12.2017

47
18 8

47
18 8

1. 2 Srodki trwale w budowie
Koszt wytworzenia srodk6w trwatych w budowie wyni6st 5 238,6 tys. zt (2016 r.: 0,0 tys. zt), w
tym odsetki oraz skapitalizowane r6znice kursowe od zobowicizan zaciqgni~tych w celu ich
sfinansowania 0,0 tys. zt (2016 r.: 0,0 tys. zt).

2.

Kr6tkoterminowe rozliczenia mi.:;dzyokresowe
31.12.2017

Koszty projekt6w rozliczane w 2018

2,0
2,0
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31.12.2016
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Dodatkowe informacje i objasnienia
(wszystkie dane liczbowe przedstawiono w tysiqcach zlotych)

3.

Fundusz statutowy
W 2017 roku fundusz statutowy Fundacji zostal wykorzystany w kwocie 110,2 tys. zl na pokrycie straty
finansowej poniesionej w roku finansowym konczcicym si~ 31 grudnia 2016 r. oraz w kwocie 246,4 tys. zl na
pokrycie strat z lat ubieg/ych.

4.

Zobowi<1zania dtugoterminowe
Struktura wiekowa zobowiqzan dlugoterminowych
Kredyty i
pozyczki
Przypadajqce do splaty:
powyiej 1 roku do 5 lat
powyi:ej 5 lat

Przypadajqce do splaty:
do 1 roku
ujt;te jako zobowiqzania kr6tkoterminowe

5.

Inne

Raz em

432,5

432,5

432 5

432 5

133 7

133 7

Struktura przychodow statutowych
31.12.2017

Przychody statutowe
Przychody
Przychody
Przychody
Przychody
Przychody

statutowe - Ze ±rode! publicznych
statutowe Organizacje krajowe i zagraniczne
statutowe - Osoby fizyczne
statutowe - 1% (OPP)
statutowe Pozostale

2 436,9
4 987,5
1 603,6

353,4
16 2
9 397,6

31.12.2016
3 121,9
8 121,0
1146,8
387,4
40 8

Fundacja Dajemy Dzieciom Sil~ jest zarejestrowana jako organizacja poi:ytku publicznego i uzyskuje srodki z
1%. W 2017 roku pozyskala kwot~ 353,4 tys. zl. Srodki pochodzcice z 1% przeznaczane Sq na finansowanie
dzialan statutowych w zakresie pomocy dzieciom i ich rodzinom, w tym pensje psycholog6w programu
chronimy dzieci.
Fundacja prowadzi wyodr~bnionci ewidencjE: wydatkowania srodk6w pozyskanych w ramach 1%
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6.

Koszty w

uj~ciu

rodzajowym

Koszty
Amortyzacja
Zuiycie material6w i
Uslugi obce
Podatki i oplaty, w
Wynagrodzenia
Ubezpieczenia
Pozostale koszty

7.

SkJadniki aktyw6w lub zobowicizan prezentowane w

wi~cej

31.12.2017

31.12.2016

(43,6)
(275,4)
(3 458,1)
(145,2)
(4 794,6)
(807,5)
(288,8)

(6,0)
(179,2)
(2 791,8)
(1,0)
(4 637,5)
(825,0)
(5 014,0)

(9 813,2)

(13 454,5)

niz jednej pozycji bilansu

Nast!ipujcice skladniki zobowicizan prezentowane sci w wi!icej nii jednej pozycji bilansu:
31.12.2017
Zobowiqzania z tytulu poiyczek
- prezentowane w pozycji Zobowiqzania dlugoterminowe
- prezentowane w pozycji Zobowiqzania kr6tkoterminowe

8.

31.12.2016

432,5
133 7

35,2
22 2

566 2

57 4

Zaliczki, pozyczki i swiadczenia o podobnym charakterze dla os6b wchodzcicych w sklad
organ6w zarzcidzajcicych, nadzorujcicych albo administrujcicych

w latach

2016 i 2017 nie udzielono poiyczek i swiadczen 0 podobnym charakterze osobom
wchodzcicym w sklad organ6w zarzcidzajcicych i nadzorujcicych.

9.

Zdarzenia po dniu bilansowym nie

uj~te

w sprawozdaniu finansowym

Nie wyst!ipujci.

10.

Korekta

bl~du

W przedstawionym sprawozdaniu finansowym dane por6wnawcze w bilansie na dzien 31 grudnia
2016 zosta/y zmienione w stosunku do danych wynikajcicych z zatwierdzonego sprawozdania
finansowego przygotowanego na dzien i za rok zakonczony 31 grudnia 2016 r. Korekta bl!idu
dotyczy uj!icia przychod6w statutowych i zosta/a wprowadzana w celu zapewnienia zasady
wsp61miernosci ·przychod6w i koszt6w. W przypadku darowizn uzyskiwanych na konkretne dzia/ania
i akcje, subwencja powinna bye odraczana w bilansie i systematycznie ujmowana w pozycji
przychod6w w kwocie odpowiadajcicej wysokosci koszt6w poniesionych na finansowane dotacjq
dzialania. Ze wzgl!idu na stosowane w latach poprzednich mechanizmy rozpoznawania przychod6w
w momencie otrzymania, Fundacja dokonala korekty stosowanego podejscia. W wyniku
przeprowadzonej analizy lat ubieglych dokonano nast!ipUjqcych zmian na dzien 31 grudnia 2016 r.:

Zatwierdzone
sprawozdanie
finansowe na
31.12.2016

Zmiana
rozpoznawania
przychodow
statutowych

uane
porownawcze
zaprezentowane
w biei:<1cym
sprawozdaniu
finansowym

6,0
(246,4)

1 846,0
(1 846,0)

1 852,0
(2 092,4)

Rozliczenia mi~dzyokresowe bierne
Strata z lat ubieglych
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11.

Zobowi<1zania warunkowe
Nie wyst~pujq.

12.

Ustanowione przez
Nie wyst~pujq.

Fundacj~

zabezpieczenia maj<1tkowe

Maria Keller-Hamela
Wiceprezeska Zaaqdu

)/L;11?
Marta Skierkowska
Czlonkini Zaaqdu

w imieniu

Rachunkowa Sp. z o.o.

Osoba, kt6rej powieaono nadz6r nad prowadzeniem
ksiqg rachunkowych
War.S"zawa, 27 czerwca 2018 r.
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