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• Ewidencja kosztów odbywa się równolegle za pomocą kont zespołu 4 i 5.
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• Amortyzacja dokonywana jest metodą liniową wg stawek określonych w załączniku nr 1 do 
ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 15 lutego 1992 r. (Dz. U. nr 54 poz. 
654 z 200r. z późn. zmianami)
• Aktywa trwałe przedstawione są w Bilansie w wartości netto, tj. cena zakupu pomniejszona o 
dotychczasowe umorzenie,
• Aktywa obrotowe wycenione są i przedstawione w Bilansie w wartości: zapasy – według ceny 
zakupu, należności krótkoterminowe – według wartości wymaganej do zapłaty zgodnie z 
dokumentem źródłowym, udziały w jednostkach powiązanych – według cen nabycia z 
uwzględnieniem odpisów aktualizacyjnych
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• Rachunek zysków i strat sporządzany jest w wersji uproszczonej, przewidzianej dla jednostek 
pożytku publicznego.
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zł

2018
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0,00
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zł

Liczba dołączonych opisów: 2 Liczba dołączonych plików: 2

"Informacja dodatkowa" sporządzana według załącznika nr 6 do ustawy o rachunkowości (ze względu na jej specyfikę) generalnie nie 
ma nadanej jako całości postaci ustrukturyzowanej. Tę część sprawozdania jednostka sporządza we własnym zakresie i dołącza w 
postaci plików PDF jako element sprawozdania finansowego klikając na przycisk umieszczony poniżej. Struktury logiczne 
zamieszczone na stronie BIP Ministerstwa Finansów wymagają także dołączenia opisu do informacji dodatkowej, który należy 
zamieścić w sposób analogiczny.
W sytuacji gdy jednostka opp zdecyduje się sporządzić "Dodatkowe informacje i objaśnienia" według załącznika nr 1 do ustawy o
rachunkowości może je dołączyć w postaci plików PDF jako element sprawozdania finansowego klikając na przycisk umieszczony 
poniżej.

Wyłącznie jeden punkt "Informacji dodatkowej", dotyczący rozliczenia różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem 
dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto ma nadaną ustrukturyzowaną formę - druk dostępny poniżej. Przy 
czym, w przypadku jednostek korzystających z uproszczeń dla jednostek opp, wypełnienie tego druku jest dobrowolne.



Informacja dodatkowa

informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego
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INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 

ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2018 ROKU  
 

 

Fundacji Caritas Katowice 

ul. Wita Stwosza 20  

40-042 Katowice  
sporządzona na podstawie załącznika nr 4 do polityki rachunkowości 

 

 

Część I 
 

 

1. Zmiany w ciągu roku obrotowego wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i 

prawnych oraz wykaz udziałów i akcji: 

 

a) środki trwałe: wartość początkowa, umorzenie, zwiększenie, zmniejszenie wartości 

            

Stan środków trwałych ilustruje tabela 1 stanowiąca załącznik do informacji dodatkowej.  

 

b) wartości niematerialne i prawne: wartość początkowa, umorzenie, zwiększenie, zmniejszenie 

wartości. 

 

Stan wartości niematerialnych i prawnych ilustruje tabela 2 stanowiąca załącznik do informacji 

dodatkowej. 

 

2. Wartość gruntów użytkowanych wieczyście 

 

Fundacja nie posiada gruntów na użytkowanie wieczyste. 

 

3. Wartość początkowa nie amortyzowanych (nie umarzanych) środków trwałych, użytkowanych 

na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu: 

 

Nieodpłatne użytkowanie środków trwałych dotyczy: 

 budynku znajdującego się w Katowicach przy ul. Brata Alberta 4, wartość budynku to 153 425,52 

zł 

Obiekt ten fundator przekazał Fundacji nieodpłatnie w użytkowanie z prawem do pobierania pożytków w 

celu zapewnienia Fundacji środków na jej statutową działalność. Na tę okoliczność spisane zostały 

odpowiednie umowy. W roku 2017 dokonano remontu elewacji i klatki schodowej na łączną kwotę 

254 552,99 co znacząco wpłynęło na wynik finansowy. Remont ten był niezbędny, ponieważ uszkodzenia 

groziły życiu i zdrowiu użytkowników budynku i mogły wpłynąć na pozyskiwanie przychodów z tytułu 

najmu. 

 

4. Zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu 

uzyskania prawa własności budynków i budowli. 

 

Nie dotyczy 

 

5.  Dane o strukturze własności kapitału (funduszu) podstawowego oraz liczbie i wartości 

nominalnej subskrybowanych akcji, w tym uprzywilejowanych. 

 

Fundacja Caritas Katowice posiada 100 % udziałów w kapitale (funduszu) podstawowym. W okresie 

sprawozdawczym nie było zmian w strukturze własności kapitału (funduszu) podstawowego.  
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6.  Propozycje podziału zysku bilansowego netto za rok obrotowy lub pokrycia straty bilansowej: 

 

Wypracowana w roku 2018 strata w kwocie 49 907,79 zł. zostanie pokryta z funduszu zapasowego 

jednostki z założeniem dalszej realizacji celów statutowych. 

 
 

7.  Informacje o stanie rezerw: 

 

Wyszczególnienie rezerw 
Wartość na początek 

roku 
Zwiększenia 

Zmniejszenia: 
a) rozwiązanie 

 b)wykorzystanie 

Wartość na koniec 
roku 

 
Rezerwy razem 
------------------------------------ 
z tego: 
 
1. z tyt. odroczonego 
    podatku dochodowego 
------------------------------------ 
2. na świadczenia emerytalne 
    i podobne: 
 
    - długoterminowe 
 
    - krótkoterminowe 
------------------------------------ 
3. na pewne lub w dużym 
    stopniu prawdopodobne 
    zobowiązania 
 
    - długoterminowe 
 
    - krótkoterminowe 
------------------------------------ 
4. pozostałe: 
 
 
   - długoterminowe 
 
   - krótkoterminowe 

0,00 0,00 0,00 0,00 

 
 

0,00 
 

 

0,00 0,00 0,00 

 
0,00 

 
0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 

 
0,00 

 
 

0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 

0,000 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 

 

 

 

8.  Informacje o odpisach aktualizujących wartość należności: 

 

Jednostka nie dokonała żadnych odpisów aktualizujących należności. 

 

9. Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu  

 
Na dzień 31.12.2018 Fundacja nie posiada żadnych zobowiązań długoterminowych 
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10. Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych 

 

 

Rozliczenie międzyokresowe kosztów dotyczy rozliczenia kosztów polis ubezpieczeniowych. 

 

 11. Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki (ze wskazaniem rodzaju): 

 
           Jednostka nie zabezpiecza zobowiązań swoim majątkiem. 

 

12. Wykaz zobowiązań warunkowych (w tym udzielonych przez jednostkę gwarancji  

i poręczeń także wekslowych): 
 

 

Rodzaj zobowiązań, gwarancji, poręczeń 

 

Stan (wartość) na: 

 

początek roku 

 

koniec roku 

 

Zobowiązania warunkowe ogółem 
 

0,00 

 

0,00 

 

z tego: 

    z tytułu: 1/ Udzielone gwarancje 

                  2/ Weksle 

                  3/ Kaucje, wadia 

                  4/ pozostałe 

 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

 

 

 

Część II 

 

 

1. Struktura rzeczowa przychodów statutowych 

 

 Darowizny otrzymane na cele statutowe = 24 671,17 

 Darowizny z tytułu 1% podatku = 324 362,35 

 Odpłatna działalność statutowa = 115 687,86 

 Dotacja na prowadzenie Ochronki w Żorach = 65 000,00 

 

2. Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe: 

 

W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły odpisy aktualizujące środki trwałe. 

 

3. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów razem: 

 

W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły odpisy aktualizujące wartość zapasów.  

 

Wyszczególnienie 

 

Wartość na 01.01.2018 Wartość na 31.12.2018 

Czynne Rozliczenie Międzyokresowe Kosztów 41 083,78 924,75 

- krótkoterminowe 41 083,78 924,75 

- długoterminowe 0,00 0,00 

Rozliczenie Międzyokresowe Przychodów 0,00 0,00 

- krótkoterminowe 0,00 0,00 

- długoterminowe 0,00 0,00 
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4. Informacja o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub 

przewidzianej do zaniechania w roku następnym: 

 

W okresie sprawozdawczym nie miały miejsca zdarzenia przedstawione powyżej.  

 

5. Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od 

wyniku finansowego brutto: 

 

Nie wystąpiły 

 

6. Koszty wytworzenia środków trwałych w budowie 

 

Nie wystąpiły 

 

7. Poniesione w roku obrotowym i planowane na rok następny nakłady finansowe na rozbudowę i 

budowę środków trwałych: 

 

Nie wystąpiły 
 

 

 

Część III 

 

 

Objaśnienia struktury środków pieniężnych przyjętych do rachunku przepływów pieniężnych 

 

Fundacja Caritas Katowice nie sporządza sprawozdania z przepływów pieniężnych 

 

Część IV 

 

1. Zatrudnienie  

 

Na dzień 31.12.2018 zatrudnienie w Fundacji Caritas Katowice wynosiło w osobach 12 a w etatach 

11,5.  

 

2. Wynagrodzenia 

 

Średnia płaca brutto w 2018 roku wyniosła 2 379,56. 

 

3. Pożyczki i świadczenia udzielone osobom wchodzącym w skład organu zarządzającego i 

nadzorującego 

 

Zdarzenie nie wystąpiło 

 

 

Część V 

 

 

1. Informacje o zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku 

obrotowego 

 

Zdarzenia nie wystąpiły 
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2. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych 

w sprawozdaniu finansowym 

 

Zdarzenia nie wystąpiły 

 

3. Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym 

metod wyceny oraz zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, jeżeli wywierają 

one istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki, ich przyczyny 

i spowodowaną zmianami kwotę wyniku finansowego oraz zmian w kapitale (funduszu) 

własnym 

 

Zdarzenia nie wystąpiły 

 

4. Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok 

poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy 

 

Zdarzenia nie wystąpiły 

 

Część VI 

 

 

1. Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji 

 

Zdarzenia nie wystąpiły 

 

2. Informacje o transakcjach z jednostkami powiązanymi wykaz spółek (nazwa, siedziba), w 

których jednostka posiada co najmniej 20% udziałów w kapitale lub ogólnej liczbie głosów w 

organie stanowiącym spółki; wykaz ten powinien zawierać także informacje o procencie 

udziałów i stopniu udziału w zarządzaniu oraz o zysku lub stracie netto tych spółek za ostatni 

rok obrotowy 

 

Zdarzenia nie wystąpiły 

 

Część VII 

 

 

Informacje dotyczące połączenia jeżeli wystąpiło w okresie sporządzania sprawozdania 

finansowego 

 

Zdarzenia nie wystąpiły 

 

Część VIII 

 

 

Na dzień 31.12.2017 roku nie występowały żadne okoliczności, które mogły świadczyć o istnieniu 

przesłanek co do niepewności kontynuowania działalności przez Fundację Caritas Katowice. 

 

W związku z faktem, że nie występują żadne okoliczności, które to mogłyby wskazywać o istnieniu 

niepewności, co dalszej kontynuacji działalności, w sprawozdaniu finansowym nie wykazano żadnych 

korekt z tego tytułu. 

 

 

Katowice, dn. 31.03.2018 
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Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 

 FUNDACJI CARITAS KATOWICE 

z siedzibą w Katowicach ul. Wita Stwosza 20 

za rok 2018. 
 

 

 

 
1. Fundacja Caritas Katowice od 22 października 2007 r. jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowy w 

Katowicach – Wschód w Wydziale VIII Gospodarczym KRS pod numerem 0000291119 w Rejestrze 

Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji Oraz Publicznych Zakładów 

Opieki Zdrowotnej oraz w Rejestrze Przedsiębiorców 

2. Fundacja Caritas Katowice posiada statut Organizacji Pożytku Publicznego nadany mu wpisem do KRS 

dnia 13 lutego 2008 r. 

3. Fundacja Caritas Katowice została powołana do realizacji następujących celów:  

a) bezpośrednia i pośrednia działalność charytatywna, pożytku publicznego 

b) wspieranie kościelnej akcji charytatywnej na terenie Archidiecezji Katowickiej, 

c) współpraca ze stowarzyszeniami kościelnymi, ze świeckimi instytucjami socjalnymi i 

dobroczynnymi oraz ludźmi dobrej woli, 

d) pozyskiwanie funduszy budżetowych i pozabudżetowych, a także funduszy akcesyjnych i 

strukturalnych UE przeznaczonych na działalność statutową. 

4. Fundacja realizuje swoje cele statutowe na rzecz ogółu ludności jako Organizacja Pożytku Publicznego 

w szczególności poprzez : 

a) świadczenie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji 

życiowej oraz podejmowanie działań zmierzających do wyrównywania szans tych rodzin i 

osób; 

b) współpracę z Caritas Archidiecezji Katowickiej, Caritas innych diecezji w Polsce oraz Caritas 

Polska, a także współdziałanie ze zgromadzeniami zakonnymi, instytucjami i 

stowarzyszeniami katolickimi i kościelnymi, organami i organizacjami państwowymi, 

społecznymi oraz z organizacjami innych wyznań, fundacjami, międzynarodowymi 

instytucjami charytatywnymi w działalności opiekuńczej i charytatywnej;  

c) występowanie wobec władz państwowych, organizacji samorządowych, społecznych i innych 

instytucji np. międzynarodowych w interesie osób potrzebujących; 

d) możliwość organizowania własnych placówek działalności statutowej i prowadzenie akcji, 

dających potrzebującym możliwość rehabilitacji społecznej, pracy i płacy, szczególnie osobom 

niepełnosprawnym i niedostosowanym społecznie, osobom chorym starszym oraz dzieciom i 

młodzieży; 

e) organizowanie pomocy stałej lub doraźnej, całkowitej lub częściowej, udzielanie zapomóg 

gotówkowych i rzeczowych; 

f) organizowanie zbiórek, imprez dochodowych oraz różnorakich innych działań celem 

przysporzenia środków na kościelną działalność charytatywną; 

g) działalność wydawniczą; 

h) działalność zapobiegająca ubóstwu i wykluczeniu społecznemu; 

i) ochronę i promocję zdrowia; 

j) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych; 

k) promocję zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych 

zwolnieniem z pracy; 

l) działalność związaną z wypoczynkiem dzieci i młodzieży; 

m) przeciwdziałanie patologiom społecznym; 

n) działalność związaną z ratownictwem w czasie nieszczęśliwych wypadków, klęsk 

żywiołowych, powodzi, pożarów, katastrof, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą; 

o) wspieranie finansowe i rzeczowe placówek których cel statutowy jest zgodny z Celem 

działalności Fundacji; 

p) promocję i organizację wolontariatu; 

q) działalność świetlicową; 

r) działalność związaną z promocja rodziny, oraz ośrodków adopcyjnych; 



s) działalność wydawniczą; 

t) ochronę i promocję zdrowia; 

u) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych; 

v) promocję zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych 

zwolnieniem z pracy. 

5. Przedmiotem działalności Fundacji OPP - według Polskiej Klasyfikacji Działalności – jest: 

a) pomoc społeczna z zakwaterowaniem zapewniająca opiekę pielęgniarską (87.10.Z PKD) 

b) pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób z zaburzeniami psychicznymi (87.20.Z PKD) 

c) pomoc społeczna z zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych (87.30.Z 

PKD)  

d) pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem (87.90.Z PKD) 

e) pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych 

(88.10.Z PK)  

f) opieka dzienna nad dziećmi (88.91.Z PKD) 

g) pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana (88.99.Z PKD) 

h) pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej nie sklasyfikowana (86.90.E PKD) 

i)  pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (85.59.B PKD) 

j) działalność wspomagająca edukację (85.60.Z PKD) 

k) wydawanie książek (58.11.Z  PKD) 

l) działalność organizacji religijnych (94.91.Z PKD), 

ł) działalność rozrywkowa i rekreacyjna (93.2 PKD), 

m) działalność obiektów kulturalnych (90.04.Z PKD) 

n)  praktyka pielęgniarek i położnych (86.90.C) 

o) wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych) (58.12.Z  PKD) 

p) wydawanie gazet (58.13.Z  PKD) 

r) wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (58.14.Z  PKD) 

s) pozostała działalność wydawnicza (58.19.Z  PKD) 

t) pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna (93.29.Z  PKD) 

u) działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych (90.01.Z PKD) 

w) artystyczna i literacka działalność twórcza (90.03.Z PKD) 

z) działalność pogotowia ratunkowego (86.90.B PKD) 

6. Fundacja Caritas Katowice podlega miejscowej właściwości Sądu w Katowicach. 

7. Fundacja Caritas Katowice została powołana na mocy aktu notarialnego z dnia 14 sierpnia 2007r. 

8. Sprawozdanie finansowe za rok 2018 zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności 

przez Fundację w dającej się przewidzieć przyszłości. Na obecna chwilę nie istnieją okoliczności 

wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności. 

9. Przedstawione sprawozdanie finansowe zawiera dane za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018 z  

porównywalnymi danymi za rok obrotowy 2017. Rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym. 

Sprawozdanie sporządzone zostało według uproszczonej formy, przewidzianej dla organizacji pożytku 

publicznego, zgodnie ze wzorem z załącznika nr 6 do ustawy o rachunkowości. 

10. Zasady rachunkowości w Fundacji określają, że: 

 Aktywa trwałe przedstawione są w Bilansie w wartości netto, tj. cena zakupu pomniejszona o 

dotychczasowe umorzenie, 

 Amortyzacja dokonywana jest metodą liniową wg stawek określonych w załączniku nr 1 do ustawy o 

podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 15 lutego 1992 r. (Dz. U. nr 54 poz. 654 z 200r. z późn. 

zmianami) 

 Aktywa obrotowe wycenione są i przedstawione w Bilansie w wartości: zapasy – według ceny zakupu, 

należności krótkoterminowe – według wartości wymaganej do zapłaty zgodnie z dokumentem 

źródłowym, udziały w jednostkach powiązanych – według cen nabycia z uwzględnieniem odpisów 

aktualizacyjnych 

 Ewidencja kosztów odbywa się równolegle za pomocą kont zespołu 4 i 5. 

 Rachunek zysku i strat sporządzany jest w wersji uproszczonej. 

 

 

Katowice, dn. 28.03.2019 

 

 

 


