SPRAWOZDANIE FINANSOWE
FUNDACJI
„GRUPA KĘTY DZIECIOM PODBESKIDZIA”
ZA ROK 2018
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WPROWADZENIE
I.

Informacje o Fundacji

1) Powstanie, rejestracja i siedziba Fundacji
Fundacja GRUPA KĘTY DZIECIOM PODBESKIDZIA z siedzibą w BielskuBiałej przy ulicy Warszawskiej 153 została zarejestrowana przez KRS w dniu 26
sierpnia 2011 roku. Fundacja posiada numer KRS 0000394627.
Fundacja otrzymała numer NIP 5472138636 ponadto Fundacja posiada numer
REGON 242724242.
W dniu 7 listopada 2014 roku Fundacja została wpisana na listę Organizacji
Pożytku Publicznego.
Zgodnie ze statutem Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej. Cały
dochód Fundacja przeznacza na realizację celów określonych w pkt 2.
Likwidacja Fundacji może nastąpić w razie osiągnięcia celu dla którego Fundacja
została utworzona lub w razie wyczerpania środków finansowych oraz majątku jaki
Fundacja posiada.
2) Cele statutowe Fundacji
1. Fundacja stawia przed sobą i realizuje następujące cele:

a) pomoc wychowankom oraz byłym wychowankom Placówek Opiekuńczych
„Domów Dziecka”, rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz
wyrównywanie szans tych wychowanków, rodzin i osób;
b) pomoc wychowankom oraz byłym wychowankom Placówek Opiekuńczych
„Domów Dziecka” w znalezieniu i odbywaniu praktyk zawodowych oraz pracy w
spółkach wchodzących w skład grupy kapitałowej Grupy Kęty S.A. lub w innych
firmach w regionie; pomoc w usamodzielnieniu się i starcie w dorosłe życie;
c) propagowanie idei rodzicielstwa zastępczego i upowszechnianie rodzinnych
form opieki zastępczej nad dzieckiem znajdującym się w Placówce Opiekuńczej
„Domu Dziecka”;
d) pomoc, domom dziecka, placówkom opiekuńczo –wychowawczym, rodzinom
zastępczym i rodzinnym domom dziecka realizującym ideę rodzicielstwa
zastępczego;
e) pomoc społeczna dzieciom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji
życiowej;
f) tworzenie nowej jakości życia społecznego w regionie, w tym budowanie relacji
międzyludzkich i pobudzania wrażliwości na innych w zakresie wymienionym
w punktach a-e;
g) ułatwienie podopiecznym Fundacji uczestnictwa w lokalnych wydarzeniach
kulturalnych i sportowych;
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h) pomoc, w tym pomoc społeczna, pracownikom spółek wchodzących w skład
Grupy Kapitałowej Grupy Kęty S.A. i ich rodzinom i dzieciom znajdującym się
w trudnej sytuacji życiowej;
i) współpraca z instytucjami (m.in. fundacjami, stowarzyszeniami), które realizują
podobne cele statutowe oraz pomoc tym instytucjom;
2. Cele, o których mowa w ust. 1 pkt. a - g, Fundacja realizuje na terytorium
powiatów
bielskiego,
oświęcimskiego,
cieszyńskiego,
żywieckiego
i pszczyńskiego;
3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Fundacja może prowadzić
działalność również na terytorium innych powiatów, niż określone w ust. 2, pod
warunkiem udzielania pomocy osobom fizycznym współpracującym ze spółkami
Grupy Kapitałowej GRUPA KĘTY S.A. i przy zachowaniu celów, o których mowa
w ust. 1 pkt a-h
3) Metody realizacji celów Fundacji
Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
a) pozyskiwanie środków finansowych przeznaczonych na działalność Fundacji,
a ponadto udzielanie pomocy, finansowanie, dofinansowywanie, wspieranie
oraz wspomaganie osób i podmiotów realizujących powyższe cele;
b) udzielanie stypendiów i ustanawianie nagród;
c) organizowanie działalności charytatywnej;
d) organizowanie ochrony i promocji zdrowia;
e) organizację i promocję wolontariatu;
f) działania na rzecz osób niepełnosprawnych;
g) prowadzenie akcji mających na celu podtrzymanie tradycji narodowej,
pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej
i kulturowej;
h) niesienie pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych;
i) działania na rzecz krzewienia krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci
i młodzieży;
j) prowadzenie
działalności
wspomagającej
technicznie,
szkoleniowo,
informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe oraz podmioty,
o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie określonym
w art. 4 ust. 1 tej Ustawy;
k) działania na rzecz nauki, edukacji, oświaty i wychowania;
l) współpracę z instytucjami państwowymi oraz organizacjami pozarządowymi
działającymi w zakresie objętym celami Fundacji oraz współpracę z krajowymi
i zagranicznymi fundacjami, stowarzyszeniami, osobami fizycznymi w kraju
i zagranicą;
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m) organizowanie i finansowanie akcji społecznych, szkoleń, prelekcji,
konferencji, prezentacji, kursów, wydawanie publikacji;
n) inicjowanie, przeprowadzanie i wspieranie programów edukacyjnoinformacyjnych służących krzewieniu wiedzy istotnej ze względu na cele
Fundacji;
o) współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami
pozarządowymi w zakresie określonym w zakresie zgodnym z celami Fundacji;
p) inicjowanie, przeprowadzanie, wspieranie i finansowanie programów
badawczych mających dostarczyć wiedzę istotną ze względu na cele Fundacji;
q) pozyskiwanie partnerów do realizacji celów Fundacji;
r) działania na rzecz odbywania praktyk zawodowych przez wychowanków
Placówek Opiekuńczych „Domów Dziecka” w spółkach wchodzących w skład
Grupy Kapitałowej Grupy Kęty S.A. lub w innych firmach w regionie, a także
na rzecz poszukiwania stałej pracy dla wychowanków Placówek Opiekuńczych
w spółkach wchodzących w skład grupy kapitałowej Grupy Kęty S.A. lub w
innych firmach w regionie;
s) organizowanie Dni Otwartych w spółkach wchodzących w skład grupy
kapitałowej Grupy Kęty S.A. w celu zapoznania młodzieży ze sposobem
funkcjonowania współczesnej firmy.
4) Organy Fundacji
Organami Fundacji są:
-Rada Fundacji,
-Zarząd Fundacji.
W skład zarządu Fundacji w 2018 roku wchodzili:
-Monika Sobczak – Prezes Zarządu
-Andrzej Stempak – Członek Zarządu
W Skład Rady Fundacji wchodzą:
- Dariusz Mańko – Przewodniczący Rady
- Adam Piela – Członek Rady
- Tomasz Grela – Członek Rady
- Piotr Wysocki – Członek Rady
- Rafał Lechowicz – Członek Rady
II.

Sprawozdanie Finansowe
Niniejsze sprawozdanie finansowe zostało sporządzone za okres od 1 stycznia
2018 roku do 31 grudnia 2018 roku. Okresem porównywalnym jest okres od
1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.
Fundacja jest jednostką mikro, o której mowa w art. 3 ust. 1a pkt 2 ustawy o
rachunkowości.
Fundacja jest jednostką o której mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. W związku z
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powyższym Fundacja sporządza sprawozdanie na podstawie z art. 46 ust. 5 pkt
6, art. 47 ust. 4 pkt 6, art. 48 ust. 4 pkt 5 zgodnie z załącznikiem nr 6 do ustawy
o rachunkowości.
Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji
działalności w dającej się przewidzieć przyszłości. Nie istnieją okoliczności
wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności przez Fundację.
Wszystkie operacje gospodarcze, które miały miejsce w roku 2018, zostały
zaksięgowane w księgach rachunkowych. Realizując zasadę memoriału w księgach rachunkowych i w wyniku finansowym ujęto wszystkie obciążające
koszty niezależnie od terminu ich zapłaty, a w zakresie przychodów –
przychody zrealizowane.
III.

Ważniejsze zasady rachunkowości

W prezentowanym okresie Fundacja stosowała zasady rachunkowości oraz
metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego
określone w ustawie o rachunkowości z dnia 29 września 1994 oraz Planie
Kont Fundacji.
W trakcie roku 2018 oraz w trakcie 2017 roku, a także na dzień 31.12.2018 i na
dzień 31.12.2017 w aktywach bilansu Fundacji występowały wyłącznie aktywa
obrotowe, które stanowiły inwestycje krótkoterminowe oraz należności
krótkoterminowe. Inwestycjami krótkoterminowymi są środki pieniężne na
rachunku bankowym, a należnościami krótkoterminowymi zapłacone zaliczki.
• Aktywa bilansu
- pozostałe aktywa finansowe
Środki pieniężne są wyceniane w wartości nominalnej.
• W pasywach bilansu Fundacji występuje w kapitałach własnych:
- fundusz statutowy (zgodny z zarejestrowanym w KRS)
- wynik finansowy za rok obrotowy
• W zobowiązaniach i rezerwach występują:
- nieopłacone zobowiązania z tytułu realizacji zadań statutowych
- zobowiązania z tytułu podatków, ubezpieczeń i innych świadczeń
publicznoprawnych.
Zobowiązania na dzień powstania wycenia się w wartości nominalnej. Na dzień
bilansowy wycenę ustala się w kwocie wymagającej zapłaty.
• Przychody, koszty, wynik finansowy.
Za przychody Fundacja uznaje:
- przychody z działalności statutowej
- przychody finansowe
- pozostałe przychody
Do przychodów z działalności statutowej zalicza się darowizny, zapisy, subwencje
oraz przychody ze zbiórek publicznych. Do przychodów finansowych zalicza się
przychody odsetkowe od środków pieniężnych. Za koszty Fundacja uznaje koszty
związane z realizacją zadań statutowych, w tym także świadczenia określone
Statutem. Za koszty uważa się również wydatki mające charakter kosztów
administracyjnych. Za przychody lub koszty uważany jest również wynik za rok
poprzedni.
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IV.

BILANS

na podstawie załącznika 6 - ustawy o rachunkowości
(w złotych polskich)
Bilans

Nota

31.12.2018

31.12.2017

AKTYWA
A. AKTYWA TRWAŁE
B. AKTYWA OBROTOWE
I. Zapasy

0,00

0,00

21 587,59

98 259,54

0,00

0,00

II. Należności krótkoterminowe

VI.F

1 000,00

1 500,00

III. Inwestycje krótkoterminowe

VI.E

20 587,59

96 759,54

21 587,59

98 259,54

17 716,27

95 896,15

50 000,00

50 000,00

(32 283,73)

45 896,15

3 871,32

2 363,39

3 871,32

2 363,39

21 587,59

98 259,54

AKTYWA RAZEM

PASYWA
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY
I. Kapitał (fundusz) podstawowy

VI.G

II. Zysk (strata) netto
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA
ZOBOWIĄZANIA
I. Zobowiązania krótkoterminowe

VI.H

PASYWA RAZEM
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V.

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

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

(w złotych polskich)

Rachunek zysków i strat

Nota

A. Przychody podstawowej działalności
operacyjnej i zrównane z nimi, w tym zmiana
stanu produktów (zwiększenie – wartość
dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)

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

Za okres
od 01-01-2017
do 31-12-2017

356 356,16

360 344,19

356 356,16

360 344,19

356 356,16

360 344,19

B. Koszty podstawowej działalności operacyjnej

388 674,77

314 710,84

I. Koszty działalności pożytku publicznego

388 674,77

314 710,84

1. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku
publicznego

388 674,77

314 710,84

0,00

0,00

b) Zużycie materiałów i energii

774,90

2 896,65

c) Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne
świadczenia

880,00

880,00

387 019,87

310 934,19

I. Przychody z działalności pożytku publicznego i
zrównane z nimi:
1. Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku
publicznego

VI.A

a) Amortyzacja

d) Pozostałe koszty w tym:
- Pozostałe koszty administracyjne

VI.C

6 701,30

3 687,00

- Koszty realizacji zadań statutowych

VI.B

380 318,57

307 247,19

VI.D

34,88

262,80

C. Pozostałe przychody i zyski, w tym aktualizacja
wartości aktywów
D. Pozostałe koszty i straty, w tym aktualizacja wartości
aktywów

0,00

E. Podatek dochodowy

0,00

0,00

(32 283,73)

45 896,15

I. Nadwyżka przychodów nad kosztami (wartość
dodatnia)

0,00

45 896,15

II. Nadwyżka kosztów nad przychodami (wartość
ujemna)

(32 283,73)

0,00

F. Wynik finansowy netto ogółem
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0,00

VI.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

A.

PRZYCHODY Z DZIAŁANOŚCI STATUTOWEJ

Na przychody z działalności statutowej składają się otrzymane darowizny od:
Za okres
od 01-01-2018
do 31-12-2018

Darczyńca

Grupa Kęty S.A.

Za okres
od 01-01-2017
do 31-12-2017

0,00

15 000,00

Alupol Packaging S.A.

60 000,00

50 000,00

Aluprof S.A.

60 000,00

50 000,00

2 027,86

24 414,61

1 500,0

1 500,0

Sprzedaż cegiełek

11 509,45

16 073,62

PWS Konstatna

31 800,00

32 400,00

PRO Sp. z o.o.

3 000,00

3 000,00

0,00

3 000,00

G3 Spółka Cywilna

7 000,00

6 500,00

Business Partners Club Sp. z o.o.

3 000,00

0,00

640,00

1 022,00

0,00

0,00

Osoby fizyczne

85 675,90

60 896,38

1% PIT

44 306,80

27 651,80

310 460,01

291 458,41

Zysk z roku poprzedniego

45 896,15

68 885,78

RAZEM PRZYCHODY

356 356,16

360 344,19

CRH BOUWMATEN B.V.
Dekret Centrum Rachunkowe sp. z o.o.

REKORD SI.

Zbiórka nakrętek
Pozostałe osoby prawne

RAZEM OTRZYMANE DAROWIZNY

Fundacja
„GRUPA
KĘTY
DZIECIOM
PODBESKIDZIA”
jest
zakwalifikowana do podatników, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy
o podatku dochodowym od osób prawnych i nie osiąga przychodów, o których
mowa w art. 17 ust. 1 a.
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B.

KOSZTY REALIZACJI DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ

Koszty związane z realizacją programów Fundacji przedstawia poniższa tabela:
Za okres
od 01-01-2018
do 31-12-2018

Rodzaj działalności

Pomoc Rodzinom Zastępczym

37 844,00

31 550,00

Program „S” jak sztuka dla wychowanków domów dziecka

22 454,17

8 508,00

Młodzieżowa Akademia Dokształcania

17 576,72

12 657,65

Sprzedaż cegiełek

40 951,92

16 373,62

Imprezy kulturalne i sportowe dla wychowanków

35 023,43

35 971,67

Program „Gwiazdka Dziecięcych Marzeń”

6 616,14

7 287,92

Program dla domów dziecka – Poznaj Grupę

11 548,01

6 869,95

Start w dorosłość – mieszkanie usamodzielnienia

20 991,68

6 888,00

Pomoc materialna dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji
materialnej – pracownicy grupy kapitałowej

79 972,90

63 930,00

Pomoc materialna dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji
materialnej – osoby z poza grupy kapitałowej

23 720,00

31 220,00

Pomoc Domom Dziecka

29 881,00

32 826,38

0,00

500,00

53 738,60

52 662,00

380 318,57

307 247,19

Pomoc innym organizacjom
Program 16 PLUS (finansowany z 1% PIT)
RAZEM KOSZTY DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ

C.

Za okres
od 01-01-2017
do 31-12-2017

KOSZTY ADMINISTRACYJNE
Za okres
od 01-01-2018
do 31-12-2018

Rodzaj kosztu

Za okres
od 01-01-2017
do 31-12-2017

Materiały (w tym materiały promocyjne)

774,90

2 896,65

Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne

880,00

880,00

6 701,30

3 687,00

250,50

243,00

- usługa rachunkowa

1 476,00

1 476,00

- usługi najmu

1 968,00

1 968,00

- pozostałe usługi

3 006,80

0,00

8 356,20

7 463,65

Pozostałe koszty administracyjne
-prowizje bankowe

RAZEM KOSZTY ADMINISTRACYJNE
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D.

Pozostałe przychody
Za okres
od 01-01-2018
do 31-12-2018

Rodzaj kapitału

Odsetki od lokat
Pozostałe
RAZEM POZOSTAŁE PRZYCHODY

E.

Za okres
od 01-01-2017
do 31-12-2017

32,88

76,40

2,00

186,40

34,88

262,80

STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH

Stan środków finansowych Fundacji na koniec okresu sprawozdawczego
stanowiły środki pieniężne na rachunku bankowym.
31-12-2018

Środki pieniężne

Środki pieniężne w banku

F.

20 587,59

96 759,54

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE
31-12-2018

Należności

G.

31-12-2017

31-12-2017

Zapłacone zaliczki

1 000,00

1 500,00

RAZEM NALEŻNOŚCI

1 000,00

1 500,00

FUNDUSZE WŁASNE

Na fundusz własny składa się:
31-12-2018

Rodzaj kapitału

Fundusz statutowy

31-12-2017

50 000,00

50 000,00

Zysk netto za okres

0,00

45 896,15

Strata netto za okres

(32 283,73)

0,00

17 716,27

95 896,15

RAZEM KAPTAŁY WŁASNE
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H.

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE

31-12-2018

Zobowiązania krótkoterminowe

Zobowiązania związane z działalnością statutową

2 453,00

1 154,20

Zobowiązania z tytułu kredytu i pożyczki ( karta płatnicza)

1 209,66

1 000,00

208,66

209,19

39,00

39,00

169,66

170,19

3 871,32

2 363,39

Zobowiązanie wobec jednostek budżetowych w tym:
- wobec urzędu skarbowego
- wobec zakładu ubezpieczeń społecznych
RAZEM ZOBOWIĄZANIA

I.

31-12-2017

GWARANCJE I PORĘCZENIA

Fundacja w okresie sprawozdawczym nie udzieliła żadnych gwarancji
i poręczeń. Nie zaistniały żadne przesłanki wskazujące na możliwość zmiany
struktury przychodów i kosztów Fundacji.
Monika Sobczak

Prezes Zarządu

Andrzej Stempak

Członek Zarządu

Elektronicznie

Elektronicznie

Monika podpisany przez
Agnieszka
Agnieszk Monika
Sobczak
2019.03.22
a Sobczak Data:
12:07:11 +01'00'

przez
ANDRZEJ podpisany
ANDRZEJ STEMPAK
2019.03.22
STEMPAK Data:
12:02:13 +01'00'
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