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1.Informacje ogólne

Fundacj a Zwiryku Polskich Kawalerów Maltańskich
Maltańska Słuzba Medyczna - Pomoc Maltańska
z siedzibąw Katowicach przy ul. Powstańców 21

zostńa ustanowiona Aktem Notarialnym w dniu 22kvlietnia 20l 1 roku.

Fundacja zostńawpisana do Rejestru Sądowego Stowarzyszeń, Innych Organizacji
Społecmych i Zawodowych, Fundacji i PublicznychZakładów Opieki Zdrowotnej
oraz do Rejestru Przedsiębiorców w dniu 10.06.201 1 roku pod numerem
KRS 0000388805. Nr REGON 24ż452370.

Celem fundacji jest: działa|ność chary.tatywno-opiekuńcza, promocja zdtowta,
dzińalnośó edukacyjna w zakręsie promocji zdtowia, kształtowanie osobowości
młodzieży w duchu wiary chrześc1anskiej i miłości bliźniego, budzenie w
społeczeństwie postaw wrażliwości na ludzkąniedolę, wspieranie dobroczynnŃci i
dziŃań humanitarnych, ratownictwo medycznei pomoc ofiarom wypadków i
katastrof, zwłaszcza komunikacyjnych, wspieranie działalnościZwiązku Polskich
kawalerów Maltańskich.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez: zabezpieczęnię medyczne zgromadzeń,
organizowanie słuZby medycznej i kursów pierwszej pomocy przedmedycznej,
otaczantę opiekąludzipotrzebujących, chorych i niepełnosprawnych, działalnośó
wychowawcząwśród młodzieży w szczególności poprzez Maltański Korpus Kadetów,
powoływanie ośrodków szkoleniowych, doradczych i placówek opieki i ratownictwa,
inicjowanie oraz opiniowanie romviązań formalno-prawnych mających na celu pomoc
potrzebującym, udzielanie pomocy ofiarom wypadków i katastrof, w tym
komunikacyjnych, prowadzenie działalności wydawniczej informacyjno-promocyjnej i
edukacyjno-szkoleniowej, wspieranie otganizacjipozarządowych w procesie integracji
europej skiej oraz ich współpracy międzynarodowej, opracowanie i wydawanie
materiałów informacyjno-prawnych dla osób indywidualnych, organizowanie koloni
letnich i innych form wypo czynku d|a dzieci i mŁodzieży, wpłyrvanie na zmiany o
charaktęrze systemowym narzecz celów społecznie uż7tecznych, wypowiadanie się w
sprawach publ i cznych, zw iązany ch z c ęlarri F undacj i, wsp ółprac ę z vńadzami
samorządowymi, państwowymi, sektorem gospodarczym, środkami masowego przekazu,
udzielanie wsparcia inicjatywom i organizacjompozarządowym, troskę o rozwój wiedzy
ogólnej, specjalistycznej i kwalifikacji mviązanych z dzińalnościąmedyczną.

W ramach obowiązujących przepisów prawa Fundacja możę prowadzió dzińalnośc
gospodarczą, ztym, że cŃy dochód ztej dzińalności jest przęznaczony na realizację
zadń statutowych Fundacji. Działa|ność możebyć prowadzonawyłącznie w rozmiarach
służących realizacji celów statutowych.
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Zalł e s działalno ść go spo d arczej Fundacj i ob ej muj e :

usługi w zakresie ochrony zdrowia,pogotowia ratunkowego,
i opieki nad niepełnosprawnymi,
wypoży czanie sprzętu medyczne go i rehabi l itacyj nego,
transport medyczny, sanitarny i osób niepełnosprawnych,
promocję ochrony zdrowia i pierwszej pomocy,
szkolenia w zakresie udzięlaniapierwszej pomocy, kwalifikowanej pierwszej pomocy,
o chrony zdr owia, pomocy niep ełnosprawnym i rehabil itacj i,
organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieĘ.

2. Prezentacja sprawozdań finansowych

Rocznę sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01.01.2013 do 31.12.2013 r.
Sprawozdanie fi nan sowe Fundacj i Związku Polski ch Kawalerów Maltańskich
Maltańska Słuzba Medyczna- Pomoc Maltańska zostało sporządzone
Zgodnie zUstawąz dnia29 wrzęśnia 1994 roku o rachunkowości

(Dz.U. I21/I994 poz.59l orazDz.U.Il3l200I poz. 1186)

Ro czne sprawozd an ie sp or ządzono pr zy zńo żeniu kontynuow ania dzińalno ś ci
Fundacji przęz co najmniej 12 kolejnych miesięcy i ćlłuże|' nie sąnam
znanę okoliczności, które wskazywały by na istnienie poważnych zagrożeń dla
kontynuow ani a dziŃalno śc i .

3. Stosowane metody i zasady rachunkowości

Zasady rachunkowości Fundacji oparte sąo Ustawę o rachunkowości zdnia29
września 1994 roku (Dz.U. l2I/I994 poz.591) zpóźniejszymi zmianami.

Środki trwałe, wartości nięmaterialne i prawne ewidencjonowane sąwg cen nabycia
powiększonych o kwoty ulepszeń, atakże o wydatki na nabycie części składowych
lub preferencyjnych. Jako środki trwałe |tznawane sąmaszyny,urządzenia. środki
trwałe oraz inne przedmioty kompletne i zdatnę do uzytku w dniu przyjęcia do
użytkowania - o przewidywanym okresie uĄrtkowania dłuższym niz rok o wartości
początkowej powyżej 3.500,00 zł . Środki trwałe i wartości niematęria|ne i prawne do
wartości 3.500,00 zł amoltyzowane sąjednorazowo w miesiącu oddania ich do
użytkowania. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości powyżej
3.500,00 ń amortyzowane są zgodnie zzasadami określonymi w Ustawie o podatku
dochodowym od osób prawnych.
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I. Objaśnienia do bilansu

1. Jednostka posiada majątek trwały w postaci samochodów specjalnych i sprzętu medycznego
przejętych drogądarowizny od Stowarzyszenia Maltańska Służba Medyczna * Pomoc
Maltańska i innych darczyflców otazzakupione zwłasnych środków.
Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych przedstawi a załącznlk L

2. Na aktywa obrotowe składają się środki pienięzne utrzymane na rachunku bankowym,
atabę należności krótkoterminowe ztytńuwykonanych usług, należności ztytułu
nierozliczonych zaliczek komendantów oddziałów oraz krótkoterminowe rozliczenia
międzyokresowe kosztów dotycząc e ubezpieczeń pojazdow .

3.Zobowiązania krótkoterminowę stanowiąbieżące zobowiązaniaztytuŁu nabytych usfug
i zakupionych matęriałów, a takżę zobowiązaniaztytt*l należnego podatku dochodowego
od umów zlecęń i składek zus.

4.Rozliczęnia międzyokręsowe przychodów to rońożone w czasie odpisy w przychody
otrzymanych darowizn samochodów i sprzętu medycmego, który podlega amoĘzacji.

5. Kapitał podstawowy Fundacji stanowi Fundusz Statutowy w wysokości 10.000,00 zł
wpłacony w całości przezFundatora, którym jest ZwiązekPolskich Kawalerów Maltańskich.

II. Objaśnienia do Rachunku Zysków i Strat

1. Przychody ze sptzedńy vłynoszą250 859,02 ń i sąto

- wykonane usługi transportowe
- przeprowadzone kursy I pomocy
- przycho dy z tytułu uży czania sprzętu medyczn e go
^ zabezpieczenie medyczne imprez

l73 690,15
16 945,8I
l7 308,06
42 9l5,00

zł
zł
zŁ

z,ł

2. P ozy ila kosztów działalności operacyj nej obej muj e :

kosźy arnortyzacji posiadanego majątku trwałego, kosźy zakllpu materiałów i usług
niezbędnych do prowadzenia działalności Fundacji , koszty ztytńu zawartych umów zlęcenia
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i składek ZUS od tych umów, koszty poniesionych opłat i prowizji bankowych, atakże kosźy
podróży słuzbowych i kosźy ubezpieczeń majątkowych.

Koszty dzińalności operacyj nej :

- amortyzaila
- zużycie materiałów i energii
- usługi obce
- podatki i opłaty
- wynagrodzenia
- ubezpieczenia społeczne
- pozostałe kosźy rodzajowe

RAZEM

3. Na pozostńe przychody operacyjne składają się :

- otrzymane darowizny rzęczowe
( sprzęt medyczny,
atakżę dary otrzymane od Malteser Hilfsdienst
w postaci artykułów spożywczych i innych
aĘkułów pierwszej potrzeby)

- otrzymanę darowizny pieniężne
- dotacja otrzymanazUrzędu Miasta Myślenice
- dotacja otrzymana z Wojew. Kujawsko-Pomorskiego
- dotacje otrzymane z WFOSIGW w Katowicach
- pozostałe przychody operacyjne

RAZEM

57 238,84 zł
78 898,37 zł

103 427,0I zł
11,033,65 ń

58 2T0,58 zł
7 173,69 zł
56170,57 ń

372152,71 zł

ż49 082,20 zł

92976,93 ń:
16 725,00 zł
4265,00 zł
3 990,00 zł

4,95 zł

367 044,08 ń

4. Pozostałe kosźy operacyjne wynoszą
i sąto:
- strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych

(złomowanie samochodów )
- nieodpłatne przekazanię darów otrzymanych
od Malteser Hilfsdienst najbardziej potrzebującym
osobom i ośrodkom w ramach działalności
charytatywno-opiekuńczej Fundacj i)
- pozostałe kosźy operacyjne (zaokrąglenia,kary, upomnienia) 867,99 ń

ż18 035,73 zł

7 919,00 zł

209 248,74 ń
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5. Przychody finansowe (dodatnie różnice kursowe) 270,00 zł
6. Kosńy finansowe v,lynoszą2 596,60 zł i sąto zapłacone odsetki odzobowiązań

wobec dostawców oraz odsetki od zaległości podatkowych względem VAT-7,
ZUS oraz PIT-4.

7. Rok 2013 zamknął się zyskiem bilansowym w wysokości 24 784,06 ń
Decyzja o przeznaczeniu zysku zostanie podjęta na Zgromadzeniu
Rady Fundacji. Proponuje się pokrycie straĘ roku ubiegłego.

Zestawienie pozycji rómiących wynik bilansowy od podatkowego
stanowi zńącznik nr 2 do niniej szego sprawozdania.

III. Objaśnienia do Rachunku przepływów pieniężnych

Jednostka nie jest zobowiryana do sporządzaniarachunku przepływów
pienięznych

IV. Pozostałe informacje

1. Fundacja w roku w roku 2013 nię zatrudniałapracowników na umowę o pfacę.
Członkowie zarządu pełnili swoje funkcje nieodpłatnie.

2. Fundacja posiada w nieodpłatnym użytkowaniu pomieszczenia w Nysie,
ztytuła którego naliczaprzychód podatkowy w wysokości czynszu jaki
musiałaby zapłacic gdyby użytkowanie było odpłatne.

Fundacja posiada również w nieodpłatnym użytkowaniu FORD TRANSIT VAN 330 M
nr rej.PO 247GH,rok produkcji 2006 z tyfułu którego nalicza przychód podatkowy
w wysokości czynszu jaki musiałby zapłacic gdyby użytkowanie było odpłatne.

3.Fundacja w roku 2013 nieodpłatnie otrzymałairozdała dary w postaci artykułów
spofficzych i innych ańykułów pierwszej potrzeby o wartości 209 248,74 zł

4. W roktl 2013 w Fundacji wystąpiły kosźy niestatutowe w postaci zapłaconych
odsetek, kar i grzywien od zaległości podatkowych ( ZUS, PIT-4, VAT-7)
w wysokości 3 181,14 ń t ztego tytułu fundacja płaci podatek dochodowy
w wysokości 604,0a ń.

S.Pozostałe zagadnienianie zostały omówione ponieważ nie wystąpiĘ one w roku
obrotowym Fundacji.

$p. z o.o.
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Załączn|k2

FUNDACJA ZWĄZKa POLSKICH KAWALERÓW MALTAŃSKICH
MALTAŃSKA SŁUŻBA MEDYCZNA - POMOC MALTAŃSKA
40-039 KAToWICE, PoWsTAŃcÓw z t

Rozl cznIe od bila

L.p. Nazwa Dane za rok biezacv

1 wvnik finansowv (zvsk. strata) brutto 25 388.06

2 p rzvchodv wvła czone z ooodatkowan ia ( 24 980.00

3
Pzychody izyski nadzwyczajne księgowo, lecz
niewliczane do oodstawv ooodatkowania c)

4 wvcena bilansowa rozrachunków walutowvch G) 0.00

5 pavchodv oodatkowe nie uiete w ksieoach (+) 48 000,00

6
Pzychody podatkowe nie ujęte w wyniku roku
ohroloweoo

7
Koszty dotyczące pzychodów wyłączonych z
nnoclatkowania /+\

8
Koszty istraty nadzwyczĄne księgowe, trwale
niestanowiace kosztu uzvskania orzvchodu (+) 28 161,14

8.,| koszfu finansowane doiacia 24 980,00

8.2 Pzekazane darowizny 0,00

8.2 f, dsetki od zobowiązań podatkowych,kary, g rzvwnv 3 181.14

8.3 )doisane należności. zaołacone oodatki Nkup 0,00

9
KoszĘ i straty księgowe pzejściowo niestanowiące
<osztu uzvskania ozvchodu (+) 229,15,23

9.1 wynaqr,z Mułu umów zlec.płatne w 2014 3 373,00

9.2 składki zus od umów zleceń płatne w 2014 1 352,39

9.3 nie zapłacone fakturv zakupowe w 2013 r. 18189,84

10
Koszty podatkowo stanowiące koszt uzyskania, ale nie
iiete w wvniku roku obrotoweoo (-) 838,60

10.1
łrrynag rodzen ia,skl.zus dotyczące roku ubiegłego
zapłacone w roku bieżacvm 838,60

10.2 0,00

11 Dochód podatkowv 98 645.83

12 Darowiznv uznane podatkowo (- 0,00

13 Cześć stratv podatkowei z2O12 9 705,50

14 lNNE 0,00

15 podstawa ooodatkowania 88 940,33

16 podatek dochodowv 604,00
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Należne wpłaty na kapitał podstawowy

3. lnre Mńośd niemterialre i praw
Zalieka m Mńości nieretialre i praw

grunty ( w tym pEW użytkoMnia

budynki, lokale iobiekty inłnierii Ędorej i

odpisy z zysku netto W ciągu roku

3_ zaliczki E środki kMłe w budowie
,l. RezeM z Mdu odroczoregp podatku

2. RezeM m śWiadczenia

z bĄ.ru emisji dłWotermircBych papierów

a) z §^du dostaw i 6łĘ w okresie Wyregalrcsci ó

z §^ podatków, cel, ubezpieczeń i innych

, środki pienieżre w kasie i m rachunkach

FU N DACJA ZWĄZKU POLS K|CH KAWALEROW MALTAŃSK|CH
MALTAŃSKA SŁUŻBA MEDYCZNA - POMOC MALTAŃSKA
4o-o39 KAToWCE, PoWsTAŃcÓw zt
NlP 9542729392

BiIans
na dzień 31j2-2013

§l*,l*t

nlłańęka
..(Jilg

l}linrjl ij i.i. Dłrny
Kato\,vice 31.03.2014
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FU NDACJA Z]łńĄZKU POLSKIC H KAWA LE ROW MALTANSK|C
MALTAŃSKA SŁUZBA MEDYCZNA - POMOC MALTAŃSKA
40_039 KAToWGE, PoWsTAŃcoW 21
NIP 9542729392

Rachunek zysków i strat
(wariant porównawczy)

za okres 01.01.2013 -31.12.2013

Monika Balon tel. 32- 257 17 66

ffii Unąd Skarbowy
(35) Katowice (35)

wpł 0 3, 07. 201l,

Treść poprzedni bieżący
A- przychody netto ze sprzedaży izrownane z nimi, w tvm: 1 267 399,90 250 859,02

od iednostek oowiazanvch 2
)zvchodv netto ze sprzedżv produktów 3 267 399,90 250 859,02

ll.
Zmiana stanu produktów ( zwiększenie - wańŃć dodatnia
zmnieiszenia - wańŃć uiemna)

4

lll. (oszt wytworzenia produktów na własne potrzebv iednostki 6
lV. fzvchody netto ze sprzedżv towarów i materiałów 7

B. koszfu działal ności ooeracvi nei B 377 516.08 372152,71
Ąmońyzacia 9 55192,71 57 238,84

ll. zużv cie materiałów i enero i 10 97 502,37 78 898,37
lll. Jsłuoi obce 11 121422,95 1o3 427,a1
lV. ]odatki i oołatv. w tvm : 12 1 61B,75 11 033,65

- Dodatek akcvzowv 13

ń/vnaqrodzenia 14 51 687,76 58 210,58
Vl. Jbezoieczenia soołeczne i inne świadczenia 15 6 484,06 7 173,69
Vll. pozostałe kosztv rodzaiowe 16 43 607,48 56170,57
Vlll. ń/ańŃć sorzedanvch towarów i materiałów 17 0,00 0,0c

c, Zvsk (Strata) ze sprzedażv (A-B) 18 _110 116.18 -121293.69
D. pozostałe Drzvchodv oDeracvane 19 267 836.80 367 044.08

zvsk ze zbvcia niefinansowvch aktvwów trwafuch 2C
ll. Dotacie 21

lll. lnne orzvchodv ooeracvine 22 267 836,80 367 o44,o8
1 przvchodv z działalnŃci statutowei 23 0,0c 0,0c
2 3trzymane darowizny 24 257 691,7e 342 059,13
3 Dotacie 10 120 0c 24 9B0,0c
4 pozostałe orzvchodv ooeracvi ne 25 25,o4 4,95

E- pozostałe kosztv operacvi ne 26 190 671,38 218 035,73
l strata ze zbvcia niefianasowvch aktvwów trwałvch 27 7 919,0c

ll. Ąktualizacia wańóći aktvwów niefinasnourvch 2E
lll. lnne kosztv operacvine 29 190 671,38 21o 116,7i

1 (oszty działalnŃci statutotivei 3c 0.0c
2 przekazane darowiznv 31 190 671,17 2o9 248.74

pozostałe kosztv operacvine 32 0,21 867,

F. Zvsk (strata) z działalności ooeracvinie { C+D_E) JJ _32 950,76 27 714,66
G- przvchodv finansowe 34 0,00 270,00

l. Dvwidendv i udziałv w zvskach. w tvm: eE

od iednostek powiazanvch 3€
ll. JdsetKl. w tvm 37

od iednostek powiazanvch 3t
lll. zvsk ze zbvcia inwestvcii ąc

lV. Ąktualizaci a wańŃći inwestvci i 4c
lnne 41 27o,oc

H. kosztv finasowe 42 61,24 2 596.60
l f,dsetki, w tvm 43 61,24 2 596

- dla iednostek powiazanvch 44
ll. strata ze zbvcia inwestvcii 4a
lll Ąktualizaci a wańośći inwestvci i 4ę
lV. lnne 47

l. Zvsk (strata) z działalności oosoodarczei ( F+G-H) 4t _33 012.00 25 388,06
J. UWnik zdarzeń nadzwvczainvch (J.l. _ J.ll) 4ę 0,00 0,00

l. zvski nadzwvczaine 5c
ll. stratv nadzwvczaine 51

K. Zvsk (strata) brutto (l+/J) 52 -33 012,00 25 388.06
L. podatek dochodovw Ea 604.0(

M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku
lzwiekszenia stratvl

54

EE

N. Zvsk (strata) netto {K-L-M) 56 _33 012.00 24784.06
Katowice 31.03.201Ą
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