
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1) nazwa, siedziba i adres oraz numer we właściwym rejestrze sądowym albo ewidencji

FUNDACJA "LUDZIOM MORZA" ENERGETYKÓW 3/4 70-952 SZCZECIN SZCZECIN ZACHODNIOPOMORSKIE

2) czas trwania działalności jednostki, jeśli jest ograniczony

Czas trwania działalności jest nieograniczony.

3) okres objęty sprawozdaniem finansowym

Okres objęty sprawozdaniem finansowym: od 01.01.2018 do 31.12.2018

4) czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez jednostkę w dającej się przewidzieć
przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez Fundację Ludziom Morza w dającej się
przewidzieć przyszłości. Wedle stanu wiedzy Zrządu na dzień sporządzenia sprawozdania nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenienie
kontynuowania przez Fundację działaności.

5) omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), ustalenia wyniku
finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru

Przy wycenie aktywów i pasywów bilansu oraz ustaleniu wyniku finansowego zastosowane zostały zasady określone w ustawie z dnia 29
września 1994 roku o rachunkowości z późniejszymi zmianami. Zapasy wyceniane są wg cen nabycia. Należności wycenia się w kwocie
wymaganej zapłaty. Środki pieniężne w kasie i na rachunku bankowym oraz inne środki pieniężne, w tym lokaty terminowe w banku o terminie
zapadalności krótszym niż 3 miesiące wycenia się według wartości nominalnej, łącznie z odsetkami dopisanymi przez bank do lokaty lub
naliczonymi we własnym zakresie przez jednostkę. Koszty poniesione w okresie sprawozdawczym a dotyczące kolejnych okresów
sprawozdawczych są zaliczane do okresów, których dotyczą, zgodnie z art.15 ust.4d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
Fundusz statutowy wycenia się w wartości nominalnej. Fundusz statutowy może być powiększony o dodatni wynik finansowy. Fundusze
pozostałe mogą być powiększone o dodatni wynik finansowy lub pomniejszone o ujemny wynik finansowy. Decyzję w tym zakresie podejmuje
uchwałą Rada Kuratorów Fundacji Ludziom Morza. Zobowiązania wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty. Sprawozdanie finansowe
Fundacji „Ludziom Morza” za rok 2018 sporządzone zostało w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości z
późniejszymi zmianami, według wzoru z załącznika nr 6.

Data sporządzenia: 2019-03-27

Data zatwierdzenia: 2019-03-28

Róża Andrzejczak
Katarzyna Górecka do 15 kwietnia 2019r. 
Małgorzata Denkiewicz od 15 kwietnia 2019r.

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



Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat na podstawie załącznika nr 6 ustawy o 

rachunkowości 

za okres od 2018-01-01 do 2018-12-31

Data sporządzenia: 2019-03-27

Róża Andrzejczak

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

Katarzyna Górecka do 15 kwietnia 2019r.
Małgorzata Denkiewicz od 15 kwietnia 2019r.

Imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ 
wieloosobowy, wszystkich członków tego organu

FUNDACJA "LUDZIOM MORZA"
70-952 SZCZECIN
ENERGETYKÓW 3/4 
0000226719

Stan na koniec
Pozycja Wyszczególnienie roku 

poprzedniego
roku 

bieżącego
1 2 3 4

A. Przychody z działalności statutowej 103 456,03 92 774,98

I. Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 103 456,03 92 774,98

II. Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego 0,00 0,00

III. Przychody z pozostałej działalności statutowej 0,00 0,00

B. Koszty działalności statutowej 91 656,89 85 397,82

I. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 91 656,89 85 397,82

II. Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego 0,00 0,00

III. Koszty pozostałej działalności statutowej 0,00 0,00

C. Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B) 11 799,14 7 377,16

D. Przychody z działalności gospodarczej 0,00 0,00

E. Koszty działalności gospodarczej 0,00 0,00

F. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E) 0,00 0,00

G. Koszty ogólnego zarządu 920,32 1 155,50

H. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G) 10 878,82 6 221,66

I. Pozostałe przychody operacyjne 0,00 0,00

J. Pozostałe koszty operacyjne 0,00 0,00

K. Przychody finansowe 1 730,39 1 950,92

L. Koszty finansowe 0,00 0,00

M. Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L) 12 609,21 8 172,58

N. Podatek dochodowy 0,00 0,00

O. Zysk (strata) netto (M-N) 12 609,21 8 172,58

Data zatwierdzenia: 2019-03-28

Druk: NIW-CRSO



BILANS
zgodnie z załącznikiem nr 6 do ustawy o rachunkowości 

sporządzony na dzień: 2018-12-31

Data sporządzenia: 2019-03-27

Róża Andrzejczak

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

Katarzyna Górecka do 15 kwietnia 2019r.
Małgorzata Denkiewicz od 15 kwietnia 2019r.

Imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ 
wieloosobowy, wszystkich członków tego organu

FUNDACJA "LUDZIOM MORZA"
70-952 SZCZECIN
ENERGETYKÓW 3/4 
0000226719

Stan na
2018-01-01 2018-12-31

AKTYWA

A. Aktywa trwałe 0,00 0,00

I. Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00

II. Rzeczowe aktywa trwałe 0,00 0,00

III. Należności długoterminowe 0,00 0,00

IV. Inwestycje długoterminowe 0,00 0,00

V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00

B. Aktywa obrotowe 364 751,98 372 916,56

I. Zapasy 4 482,24 2 774,72

II. Należności krótkoterminowe 70,00 0,00

III. Inwestycje krótkoterminowe 360 050,28 370 070,09

IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 149,46 71,75

C. Należne wpłaty na fundusz statutowy 0,00 0,00

AKTYWA razem 364 751,98 372 916,56

PASYWA

A. Fundusz własny 364 333,98 372 506,56

I. Fundusz statutowy 187 586,04 187 586,04

II. Pozostałe fundusze 164 138,73 176 747,94

III. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0,00 0,00

IV. Zysk (strata) netto 12 609,21 8 172,58

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 418,00 410,00

I. Rezerwy na zobowiązania 0,00 0,00

II. Zobowiązania długoterminowe 0,00 0,00

III. Zobowiązania krótkoterminowe 418,00 410,00

IV. Rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00

PASYWA razem 364 751,98 372 916,56

Data zatwierdzenia: 2019-03-28

Druk: NIW-CRSO



Narodowy Instytut 
Wolności - Centrum 

Rozwoju 
Społeczeństwa 
Obywatelskiego

Roczne uproszczone sprawozdanie merytoryczne z działalności 
organizacji pożytku publicznego

za rok 2018

• Formularz należy wypełnić w języku polskim;

• Sprawozdawca wypełnia tylko przeznaczone dla niego białe pola;

• W trakcie wypełniania formularza istnieje możliwość dodawania wierszy oraz zawijania tekstów w polach;

• We wszystkich polach, w których nie będą wpisane odpowiednie informacje, należy wstawić pojedynczy znak myślnika (--–).

Data zamieszczenia sprawozdania 2019-06-03

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     
ZACHODNIOPOMORSKIE

Gmina M. SZCZECIN

Powiat M. SZCZECIN

Ulica ENERGETYKÓW Nr domu 3/4 Nr lokalu 

Miejscowość SZCZECIN Kod pocztowy 70-952 Poczta SZCZECIN Nr telefonu 918143218

Nr faksu 918143315 E-mail 
fundacja@fundacjaludziommorza.pl

Strona www www.fundacjaludziommorza.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2005-04-19

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 32000839900000 6. Numer KRS 0000226719

7. Skład organu zarządzającego organizacji

(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu zarządzającego)

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Katarzyna Górecka Prezes Zarządu
Dyrektor Fundacji

TAK

8. Skład organu kontroli lub nadzoru organizacji

(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu kontroli lub 
nadzoru)

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Elżbieta Malanowska Przewodnicząca Rady 
Kuratorów

TAK

Jacek Wiśniewski Członek Rady Kuratorów TAK

Bogdan Szczęsny Członek Rady Kuratorów TAK

FUNDACJA "LUDZIOM MORZA"

1. Opis działalności pożytku publicznego

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczymcolor

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację

Druk: NIW-CRSO 1



Rok 2018 był czternastym rokiem działalności Fundacji „Ludziom Morza”. Fundacja realizowała działalność statutową 
zgodnie z założeniami przyjętych planów. Obszarem działania Fundacji była szeroko rozumiana działalność pożytku 
publicznego. 

Głównym celem Fundacji „Ludziom Morza” od lat pozostaje pomoc ofiarom wypadków i katastrof morskich oraz ich 
rodzinom. Pomoc dla poszkodowanych rodzin marynarskich była realizowana głównie poprzez wypłaty stypendiów 
dla dzieci marynarzy, którzy zginęli na morzu. Kontynuowano także dofinansowanie leczenia i rehabilitacji 
autystycznych bliźniąt z rodziny marynarskiej. W 2018 roku Fundacja wypłacała stypendia dla pięciu uczniów i 
studentów. 
Łącznie kwota wszystkich stypendiów wypłaconych w 2018 roku wyniosła 38.705,52 zł i jest na zbliżonym poziomie 
jak w roku 2017.

W celu realizacji pomocy stypendialnej dla dzieci ofiar wypadków morskich Fundacja w 2018 roku kontynuowała 
współpracę z firmami z grupy kapitałowej Fairplay, której efektem jest coroczne przekazywanie na rzecz Fundacji 
darowizn na cele statutowe. Fundacja wydatkuje pozyskane środki na stypendia dla dzieci marynarza, który zginął na 
statku należącym do grupy kapitałowej, do której przynależą darczyńcy.

W roku 2018 wypłacono świadczenia pieniężne w ramach udzielonej pomocy finansowej w kwocie 15.093,80 zł. 
Kwota ta uległa zmniejszeniu w porównaniu z rokiem poprzedzającym. Fundacja dofinansowywała w ten sposób w 
szczególności zabiegi medyczne, kuracje, i sprzęt rehabilitacyjny oraz zakup leków. W ramach bezpośrednich 
zakupów usług medycznych Fundacja wydatkowała łącznie kwotę 18.458,40 zł. Sfinansowano w ramach tej pozycji 
abonament medyczny dla byłego marynarza, który uległ poważnemu wypadkowi na statku morskim oraz terapię 
onkologiczną i rehabilitację.

W roku 2018 Fundacja kontynuowała działalność mającą na celu integrację z lokalną społecznością i środowiskiem 
Ludzi Morza w Szczecinie. Fundacja po raz kolejny uczestniczyła w działaniach podejmowanych przez Biuro ds. 
Organizacji Pozarządowych Urzędu Miasta Szczecin. Tradycyjnie już Fundacja uczestniczyła w XVII Szczecińskim 
Spotkaniu Organizacji Pozarządowych „Pod Platanami” na Jasnych Błoniach w Szczecinie (27.05.2018r.). 
Uczestnictwo w organizowanych przez Miasto Szczecin imprezach masowych to okazja do promocji organizacji 
poprzez prezentację podejmowanych działań oraz do umocnienia pozycji Fundacji „Ludziom Morza” na tle innych 
organizacji pozarządowych w regionie. Wsparcia przy organizacji imprez udzieliło wielu wolontariuszy będących 
obecnymi i byłymi pracownikami firm żeglugowych, w szczególności Euroafryki.

W 2018 roku organizowano zbiórki na cele dobroczynne w środowisku pracowników firm sektora morskiego i ich 
rodzin, w szczególności w okresach świątecznych (Wielkanoc, Boże Narodzenie, Nowy Rok). Oprócz tego Fundacja 
zorganizowała dwie zbiórki publiczne, na które uzyskała stosowne zezwolenia. Pierwszą z nich przeprowadzono 
podczas festynu „Piknik Pasji” na Jasnych Błoniach w dniu 27 maja 2018r. Druga zbiórka publiczna przeprowadzona 
została pod pomnikami „Pamięci ofiar promu „Jan Heweliusz” oraz „Tym, którzy nie powrócili z morza” na Cmentarzu 
Centralnym w Szczecinie w dniu 31 października 2018r. W zbiórce tej uczestniczyli wolontariusze, w tym marynarze 
ze Stowarzyszenia Starszych Mechaników Morskich w Szczecinie. Zbiórka pod pomnikiem była już dziesiątą z rzędu. 
Zamierzeniem Fundacji jest dalsze nagłaśnianie tej inicjatywy w środowiskach morskich oraz szerzej, w świadomości 
wszystkich szczecinian. 

Upowszechniając ideę odpisu 1% podatku, Fundacja kontynuowała współpracę z organizacjami morskimi, w 
szczególności ze Stowarzyszeniem Biuro Promocji Żeglugi Morskiej Bliskiego Zasięgu, Szczecińskim Klubem 
Kapitanów Żeglugi Wielkiej oraz Stowarzyszeniem Starszych Oficerów Mechaników Morskich w Szczecinie. 
Organizacje te czynnie zachęcają swoich członków do przekazywania 1% podatku na rzecz Fundacji „Ludziom 
Morza”. Materiały promocyjne przekazano pracownikom wielu firm z branży żeglugowej, w nadziei, że przekażą oni 
1% podatku na Fundację „Ludziom Morza”.

W dniu 14 stycznia 2018 roku przypadła XXIV. rocznica zatonięcia promu „Jan Heweliusz”. Jest to największa 
katastrofa morska w powojennej historii polskiej marynarki handlowej. Dla upamiętnienia tego zdarzenia armator 
promu, Euroafrica Linie Żeglugowe oraz Fundacja „Ludziom Morza” zorganizowały zwyczajowe obchody rocznicowe 
na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie. Pod pomnikiem Ofiar Promu „Jan Heweliusz” odbył się apel poległych. W 
godzinach wieczornych odprawiona została msza święta w intencji zaginionych.
 
W roku 2018 Fundacja w dalszym ciągu wykorzystywała jako element swojego wizerunku  książkę ”Jan Heweliusz – 
pamiętamy” 1993-2008, wydaną w 15. rocznicę zatonięcia promu. Książka nieodłącznie towarzyszy Fundacji 
podczas imprez promocyjnych oraz organizowanych zbiórek. Przekazywano ją również w podziękowaniu dla 
dobroczyńców Fundacji „Ludziom Morza” – darczyńców i wolontariuszy, a także dla dziennikarzy w ramach akcji 
promocyjnych. 

Podobnie jak w latach ubiegłych, Fundacja wspierała instytucje wychowawczo-opiekuńcze dla dzieci i młodzieży 
niepełnosprawnej (Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Szczecinie).
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3.2. Należy wskazać nie więcej niż 3 najważniejsze, pod względem wielkości wydatkowanych środków, sfery działalności pożytku publicznego, o których mowa 

w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zaczynając od najważniejszej, wraz z odnoszącym się do 
nich przedmiotem działalności

najbliższe sąsiedztwo (osiedle, dzielnica, sołectwo, wieś, przysiółek)

gmina

kilka gmin

powiat

kilka powiatów

województwo

kilka województw

cały kraj

poza granicami kraju

1.2. Zasięg terytorialny faktycznie prowadzonej 
przez organizację działalności pożytku 
publicznego
(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

2.2. Informacje na temat 
odbiorców innych, niż 
wymienieni w pkt 2.1., na 
rzecz których działała 
organizacja 
(Np. zwierzęta, zabytki)

3. Informacja dotycząca przedmiotu działalności nieodpłatnej pożytku publicznego organizacji w okresie
sprawozdawczym

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

Lp.  Sfera działalności pożytku publicznego Przedmiot działalności

Szacunkowe koszty poniesione 
z 1% podatku dochodowego 
od osób fizycznych w ramach 

sfery

1 pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom 
i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz 
wyrównywanie szans tych rodzin i osób

Fundacja Ludziom Morza udzieliła wsparcia ofiarom 
katastrof i wypadków morskich oraz ich rodzinom. 
Fundacja Ludziom Morza wsparła dzieci marynarzy, 
którzy zginęli na morzu, fundując im stypendia. Ponadto 
wsparto inne osoby z rodzin ze środowiska morskiego, 
udzielając dofinansowania do zabiegów medycznych lub 
rehabilitacji, wsparcia finansowego. Fundacja pomogła 
również pacjentce w leczeniu onkologicznym, 
pacjentowi w leczeniu kardiologicznym oraz wsparła 
niespełna dwuletnie dziecko w terapii alergologicznej.

7 535,55 zł

2 działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

Osobom niepełnosprawnym udzielono pomocy poprzez 
dofinansowanie leczenia oraz rehabilitacji (turnus 
rehabilitacyjny). Wsparto byłego marynarza, który w 
wyniku wypadku na morzu został niepełnosprawny, 
poprzez dofinansowanie jego rehabilitacji (comiesięczne 
opłacanie abonamentu medycznego w klinice 
rehabilitacyjnej). Ponadto, dofinansowano działalność 
Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z 
Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Szczecinie, 
przekazując darowiznę finansową na działalność 
statutową stowarzyszenia.

2 362,85 zł

2. Informacja dotycząca liczby odbiorców działań organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

(Należy oszacować liczbę odbiorców działań organizacji w okresie 
sprawozdawczym, w podziale na osoby fizyczne i osoby prawne)

Osoby fizyczne

Osoby prawne

12

3
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III. Ogólne informacje o uzyskanych przychodach i poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 94 725,90 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 92 774,98 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) pozostałe przychody (w tym przychody finansowe) 1 950,92 zł

1.3. Łączna kwota przychodów z darowizn (od osób fizycznych i osób prawnych) ogółem 0,00 zł

2. Informacja o kosztach organizacji

2.2. Informacja o poniesionych kosztach:

5.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności gospodarczej organizacji wraz z opisem tej działalności w okresie sprawozdawczym, a także 

kodu(-ów) PKD 2007 odpowiadającego(-ych) tej działalności. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności gospodarczej wg klasyfikacji PKD, 
należy podać informację na temat 3 głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Lp. Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

1.2. Łączna kwota dotacji ze źródeł publicznych ogółem 0,00 zł

2.1. Łączna kwota kosztów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 86 553,32 zł

3 kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i 
dziedzictwa narodowego

Fundacja Ludziom Morza czynnie wspierała w 2018 roku 
wydarzenia kulturalne poprzez dofinansowanie  
organizacji Międzynarodowego Konkursu Baletowego 
"Złote Pointy" oraz Międzynarodowej Gali Gwiazd 
Baletu, które zostały zrealizowane przez Fundację Balet z 
siedzibą w Szczecinie i odbyły się w Teatrze Polskim w 
Szczecinie. Ponadto, udzielono wsparcia przy organizacji 
wydarzenia historyczno-kulturalnego z okazji 100 
rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, które 
było organizowane przez Operę na Zamku w Szczecinie.

0,00 zł

4. Informacja dotycząca przedmiotu działalności odpłatnej pożytku publicznego organizacji w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

4.2. Należy wskazać nie więcej niż 3 najważniejsze, pod względem wielkości wydatkowanych środków, sfery działalności pożytku publicznego, o których mowa 

w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zaczynając od najważniejszej, wraz z odnoszącym się do 
nich przedmiotem działalności

Lp.  Sfera działalności pożytku publicznego Przedmiot działalności

Szacunkowe koszty 
poniesione z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych w ramach sfery 
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4. Informacje o uzyskanym przychodzie z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz o poniesionych kosztach z tych 
środków 

4.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 9 898,40 zł

4.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej w 
okresie sprawozdawczym ogółem 9 898,40 zł

4.3. Działania, w ramach których poniesiono koszty  ze środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 
w okresie sprawozdawczym (w szczególności określone w pkt II.1.1), oraz kwoty przeznaczone na te działania

a) koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego

c) koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej

d) koszty administracyjne

e) pozostałe koszty (w tym koszty finansowe)

85 397,82 zł

0,00 zł

0,00 zł

1 155,50 zł

0,00 zł

2. Organizacja korzystała z prawa do nieodpłatnego informowania przez jednostki publicznej 
radiofonii i telewizji o prowadzonej działalności nieodpłatnej pożytku publicznego, zgodnie z art. 23a 
ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji.

1 Wypłata stypendiów dla części stypendystów 7 141,75 zł

2 Pomoc finansowa dwóm osobom 393,80 zł

3 Dofinansowanie turnusu rehabilitacyjnego dla osoby niepełnosprawnej 2 362,85 zł

3. Wynik finansowy na całości działalności organizacji pożytku publicznego
 w okresie sprawozdawczym 8 172,58 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień
(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji. 
W przypadku zwolnienia z podatku dochodowego od osób 
prawnych - dodatkowo podać kwotę)

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

nie korzystała

19 165,53 zł

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z podatku od towarów i usług
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V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej

1.1. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy
(Należy uwzględnić wszystkie osoby zatrudnione w organizacji na podstawie stosunku pracy (etat lub 
część etatu) w okresie sprawozdawczym, nawet jeżeli obecnie nie są już zatrudnione w organizacji)

0 osób

1.2. Przeciętna liczba zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy w przeliczeniu na 
pełne etaty
(Aby określić przeciętne zatrudnienie należy zsumować wszystkie osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy w 
poszczególnych miesiącach w okresie sprawozdawczym (wraz z ułamkami odpowiadającymi części etatu, np. 0,5 w 
przypadku osoby zatrudnionej na pół etatu), dodać do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy i podzielić przez 12. Wynik 
wpisać z dokładnością do 2 miejsca po przecinku)

0,00 etatów

0 osób1.3. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie umowy cywilnoprawnej
(Jeżeli kilka umów cywilnoprawnych było wykonywanych przez jedną osobę, to dana osoba powinna być policzona tylko raz)

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

0 osób fizycznych
2.2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku sprawozdawczego

0 osób prawnych

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym

3.1. Organizacja korzystała ze świadczeń wykonywanych przez wolontariuszy
(Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wolontariuszami są osoby 
wykonujące nieodpłatnie i dobrowolnie pracę na rzecz organizacji, niezależnie od tego, czy są to osoby niezwiązane z 
organizacją, członkowie, pracownicy, osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej czy przedstawiciele 
władz organizacji)

20 osób
3.2. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji w okresie 
sprawozdawczym
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym i czasu pracy)

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 0,00 zł

a) z tytułu umów o pracę 0,00 zł

3. Organizacja korzystała z uprawnienia do nabycia na szczególnych zasadach 
prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości z zasobu 
Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego,  lub zawarła na 
preferencyjnych warunkach z podmiotami publicznymi umowy użytkowania, 
najmu, dzierżawy lub użyczenia i przysługuje jej w odniesieniu do tych 
nieruchomości następujące prawo:

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

własność

użytkowanie wieczyste

najem

użytkowanie

użyczenie

dzierżawa

nie korzystała
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b) z tytułu umów cywilnoprawnych 0,00 zł

2. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej 
(Aby określić przeciętne miesięczne wynagrodzenie należy: 1. zsumować wszystkie kwoty wynagrodzeń wypłacone w ciągu 
roku sprawozdawczego (wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy 
cywilnoprawne); 2. podzielić zsumowaną kwotę  przez  12 (miesięcy) 3. podzielić przez liczbę pracowników)

0,00 zł

3. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
pracownikowi organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, 
oraz osobie świadczącej usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

0,00 zł

VII. Informacja o działalności zleconej organizacji pożytku publicznego przez organy administracji publicznej w okresie 
sprawozdawczym

1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu terytorialnego

2. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy administracji 
rządowej lub państwowe fundusze celowe

VIII. Informacje o kontrolach przeprowadzonych w organizacji przez organy administracji publicznej w okresie 
sprawozdawczym

Imię i nazwisko osoby upoważnionej 
lub imiona i nazwiska osób 

upoważnionych do składania 
oświadczeń woli w imieniu organizacji

Małgorzata Denkiewicz
Prezes Zarządu 

(od 15 kwietnia 2019r.)
Data wypełnienia sprawozdania

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

2019-06-03

IX. Dodatkowe informacje
(Można wpisać w poniższe pole inne informacje, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)
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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

Nie dotyczy

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

Nie dotyczy

3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach

AKTYWA I PASYWA BILANSU

Aktywa :

Aktywa trwałe Fundacji wykazują wartość zerową.

Aktywa obrotowe o wartości 372.916,56 zł składają się z następujących pozycji:

-zapasy rzeczowych aktywów obrotowych w wysokości 2.774,72 zł, w skład których wchodzą:

- wartość otrzymanych darowizn rzeczowych: 2.774,72 zł. Wartość ta w całości dotyczy książek otrzymanych przez Fundację w formie

darowizny, a przekazywanych nieodpłatnie darczyńcom w dowód podziękowania za dokonywane wpłaty na cele statutowe Fundacji Ludziom

Morza oraz w ramach działań promocyjnych Fundacji.

-inwestycje krótkoterminowe to środki pieniężne na rachunkach bankowych, w kasie i środki pieniężne w drodze w wysokości 370.070,09 zł.

Na kwotę tę składają się:

- środki pieniężne w kasie - 6.171,55 zł

- środki na rachunku bieżącym 142.531,07 zł

- środki na rachunku bankowym lokat 221.367,47 zł

- środki pieniężne w drodze 0,00 zł

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe w wysokości 71,75 zł dotyczą:

- kosztów usług telekomunikacyjnych (domena internetowa) rozliczanych w czasie, oraz informatycznych, w części która do kosztów zaliczona

zostanie w roku kolejnym.

Pasywa

Pasywa bilansu w pozycji fundusze własne wynoszą 372.506,56 zł i obejmują:

- fundusz statutowy Fundacji 187.586,04 zł

- fundusze pozostałe 176.747,94 zł

- wynik finansowy 2018r.  8.172,58 zł

W części zobowiązania i rezerwy na zobowiązania, zobowiązania krótkoterminowe stanowią kwotę 410,00 zł i dotyczą:

- kwot zaliczek na podatek PIT, w wysokości 410,00 zł, która rozliczona będzie w roku następnym.

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

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

STRUKTURA PRZYCHODÓW
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Fundacja uzyskała w roku 2018 przychody z działalności statutowej nieodpłatnej w wysokości 92.774,98 zł. Na kwotę tę składają się

następujące pozycje:

- darowizny od osób fizycznych w wysokości 8.734,00 zł

- wpłaty z tytułu 1 % podatku dochodowego od osób fizycznych na rzecz organizacji pożytku publicznego w wysokości 9.898,40 zł

- darowizny od osób prawnych 67.305,39 zł

- darowizny rzeczowe 1.071,00 zł

- przychody ze zbiórek niepublicznych 1.881,60 zł

- przychody ze zbiórek publicznych 3.884,59 zł

W stosunku do roku 2017 nastąpił spadek przychodów z tytułu działalności statutowej. Szczególnie jest to widoczne porównując wpłacone

kwoty darowizn od osób prawnych z rokiem poprzednim. Nie jest też zaliczana do przychodów danego roku, jak w latach ubiegłych

nadwyżka przychodów nad kosztami z roku poprzedniego. Fundacja kolejny rok z rzędu otrzymała darowiznę rzeczową w postaci kalendarzy.

Zauważono spadek wpłat z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na rzecz organizacji pożytku publicznego. Odnotowano

wzrost przychodów ze zbiórek publicznych i niepublicznych.

Uzyskane darowizny rzeczowe i pieniężne wynoszą 77.110,39 zł.

Przychody finansowe w wysokości 1.950,92 zł stanowią uzyskane przez Fundację odsetki od środków na rachunkach lokat.

 

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

STRUKTURA KOSZTÓW

Fundacja poniosła w roku 2018 koszty związane z realizacją zadań statutowych, koszty ogólnego zarządu oraz koszty finansowe.

Na koszty dotyczące realizacji zadań statutowych w wysokości 85.397,82 zł złożyły się:

- świadczenia pieniężne wypłacane w ramach udzielonej pomocy finansowej  15.093,80 zł

- wypłata stypendiów dla młodzieży, znajdującej się w szczególnie trudnej sytuacji finansowej 38.705,52 zł

- usługi medyczne 18.458,40 zł

-zakup sprzętu medycznego 6.611,09 zł

- pozostałe  6.529,01 zł

w tym:

* wartość przekazanych nieodpłatnie książek 1.707,52 zł

* inne koszty 4.821,49 zł

Koszt realizacji zadań statutowych zmniejszył się nieznacznie w stosunku do lat poprzednich. Pomoc w zakresie wypłacanych stypendiów

utrzymała się na podobnym poziomie, natomiast wzrosły znacznie koszty usług medycznych i koszty zakupu sprzętu medycznego.

Koszty ogólnego zarządu zamknęły się kwotą 1155,50 zł i dotyczyły:

- kosztów usług bankowych 608,40 zł

- kosztów usług pocztowych 75,16 zł

- kosztów usług telekomunikacyjnych 471,94 zł

Koszty administracyjne utrzymują się na podobnym poziomie co w roku poprzednim.

Fundacja w roku 2018 nie poniosła żadnych kosztów finansowych.

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Fundusz statutowy Fundacji Ludziom Morza pozostał na poziomie roku 2017 i wynosi 187.586,04 zł.
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Fundusz statutowy Fundacji Ludziom Morza pozostał na poziomie roku 2017 i wynosi 187.586,04 zł.

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

Wpłaty z tytułu 1 % podatku przekazywane przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych spadły w stosunku do roku 2017 i

wyniosły 9.898,40. Cała ta kwota została wydatkowana na cele statutowe, tzn. 7.141,75 zł przeznaczone zostały na wypłatę stypendiów dla

części stypendystów, 393,80 zł zostało przeznaczone na pomoc finansową dwóm osobom, a 2.362,85 zł dofinansowano turnus rehabilitacyjny

jednej z osób, które wspiera fundacja.

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

Data sporządzenia: 2019-03-27

Data zatwierdzenia: 2019-03-28

Róża Andrzejczak
Katarzyna Górecka do 15 kwietnia 2019r. 

Małgorzata Denkiewicz od 15 kwietnia 2019r.

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
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