
SPRAWOZDANIE FINANSOWE  

FUNDACJI ŚWIĘTEGO BRATA ALBERTA 

w Elblągu ul. Częstochowska 28 

za rok obrotowy 2018 

 

 

 

 

 

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 

 

 1  Fundacja realizuje swoje cele zgodnie z podstawowymi interesami Rzeczpospolitej 

Polskiej oraz zgodnie z obowiązującym prawem. Fundacja nie prowadzi działalności 

gospodarczej. Fundacja gromadzi środki finansowe oraz finansuje inwestycje służące 

realizacji jej celów statutowych. 

 2  Cele, środki i zasady działania Fundacji: 

 2.1. realizacja inwestycji kościelnych i sakralnych 

 2.2. działalność charytatywno – opiekuńcza 

 2.3. prowadzenie zakładów dla sierot, starców, osób upośledzonych  

  fizycznie oraz umysłowo oraz innych kategorii osób potrzebujących 

  pomocy 

 2.4. organizowanie pomocy w zakresie ochrony macierzyństwa 

 2.5. organizowanie pomocy sierotom, osobom dotkniętym klęskami  

  żywiołowymi, epidemiami, znajdującym się w trudnym   

  położeniu materialnym lub zdrowotnym 

 2.6. prowadzenie żłobków, ochronek, przedszkoli, burs i schronisk dla  

  bezdomnych 

 2.7. pomoc osobom bezrobotnym oraz prowadzenie działalności   

  aktywizacji zawodowej dla tych osób 

 2.8. edukacja dzieci i młodzieży oraz aktywizacja społeczna i zawodowa 

  dorosłych 

 2.9. edukacja i rozwój oraz promocja dziedzictwa religijnego, kulturowego 

  i historycznego 

 2.10.  krzewienie idei pomocy bliźnim i podstaw społecznych temu  

  sprzyjających, pomoc rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji  



  finansowej, gospodarczej i zdrowotnej 

 2.11. organizowanie szkoleń, kursów dokształcających, konferencji,  

  sympozjów 

 2.12. organizowanie pomocy społecznej i finansowej dla najuboższych oraz 

  wyrównywanie szans tych rodzin i osób 

 2.13. organizowanie bezpłatnej pomocy prawnej, osobom potrzebującym 

  takiej pomocy 

 3  Fundacja w roku obrotowym 2017 w ramach swej działalności organizowała pomoc 

najuboższym, paczki świąteczne dla dzieci oraz zorganizowała wyjazd letni dla 

dzieci i młodzieży. 

 4  Fundacja zarejestrowana jest w Sądzie Rejonowym w Olsztynie VIII wydział 

Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 000027830 

 5  Przedmiotowe sprawozdanie finansowe obejmuje rok obrotowy 01.01.2017 do 

31.12.2017 i składa się z następujących części: 

5.1. bilans wyników 

5.2. rachunek strat i zysków 

5.3. informacje dodatkowe: 

5.3.1. przychody według wpłat bankowych 

5.3.2. przychody finansowe – odsetki bankowe 

5.3.3. koszty działalności statutowej 

5.3.4. koszty administracyjne – prowizje i opłaty bankowe 

6  CIT-8 za rok 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FUNDACJA ŚWIĘTEGO BRATA ALBERTA 

ELBLĄG UL. CZĘSTOCHOWSKA 28 

 

 

Informacja dodatkowa: 

I. Zestawienie przychodów 

 

1. Przychody wg wpłat bankowych 

    m-c 01.2018 =   1.075,00zł 

    m-c 02.2018 =   1.120,00zł 

    m-c 03.2018 =   1.065,00zł 

    m-c 04.2018 =   2.085,00zł 

    m-c 05.2018 = 14.986,00zł 

    m-c 06.2018 = 17.575,00zł 

    m-c 07.2018 = 62.805,75zł 

    m-c 08.2018 =   1.487,40zł 

    m-c 09.2018 =   3.248.90zł 

    m-c 10.2018 =   1.225,00zł 

    m-c 11.2018 =   1.888,20zł 

    m-c 12.2017 =   2.950,00zł 

---------------------------------- 

    Razem =        111.511,25zł 

 

2. Przychody z wpłat 1% 

    m-c 05.2018 =        61,00zł 

    m-c 07.2018 = 61.690,75 zł 

    m-c 08.2018 =      262.40zł 

    m-c 09.2018 =        23.90zł 

    m-c 11.2018 =      143.20zł 

 ----------------------------------- 

    Razem =          62.181,25  zł 

 

 

II. Przychód gotówkowy  

     Wpłaty gotówkowe do kasy = 0,00zł 

 

III. Przychody finansowe - odsetki bankowe 

      Brak 

 

IV. Koszty działalności statutowej 

    m-c 03.2018=       3.112,70zł (DICK 2000 - paczki świąteczne) 

    m-c 06.2018 =      1.289,86zł (zakupy na festyn parafialny, kolonie) 

    m-c 07.2018 =    87.443,95zł (koszty kolonii w Karpaczu; materiały budowlane) 

    m-c 08.2018 =    21.000,00zł (materiały budowlane) 

-------------------------------------- 

    Razem =            112.846,51zł 

 

 

 

 



V. Koszty administracyjne, usługi obce, prowizje opłaty bankowe  

    m-c 01.2018 =   25,00zł 

    m-c 02.2018 =   25,00zł 

    m-c 03.2018 =   26,20zł 

    m-c 04.2018 =   25.00zł 

    m-c 05.2018 =   25,00zł 

    m-c 06.2018 =   28,80zł 

    m-c 07.2018 =   32,00zł 

    m-c 08.2018 =   26,40zł 

    m-c 09.2018 =   25,00zł 

    m-c 10.2018 =   25,00zł 

    m-c 11.2018 =   25,00zł 

    m-c 12.2018 =   25,00zł 

---------------------------------- 

    Razem =           313,34zł 

 

 

 

 

 

       Marek Wysocki                     Marek Poźniak                           Roman Dolny 
    sporządził sprawozdanie                            sekretarz                                              Vice - prezes  

                                                            
 

 


