
INFORMACJA DODATKOWA DO SPRA\VOZDANIA FINANSOWEGO
ZA OKRES 01.01.2010- 31.12.2010

FUNDACJI "HAPPY KIDS"
z siedzibą w Łodzi, ul. Żniwna 10/14

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1. Fundacja "HAPPY KlD S" została zarejestrowana 30.09.2002r. w Krajowym Rejestrze
Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Łodzi, XX Wydział KRS pod numerem
KRS 0000133286.

2. Od dnia 07. 12.2004r. Fundacja jest Organizacją Pożytku Publicznego i jest wpisana do
Rejestru Stowarzyszeń, innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz
Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej - wpis Sądu Rejonowego dla Łodzi Śródmieście
w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000133286.

3. Skład Zarządu Fundacji na 31.12.2010r. był następujący:
- Prezes - Aleksander Kartasiński, zam. 90-13 2 Łódź, ul. Narutowicza 71/73 m.16
- Wice-Prezes - Leszek Kapusta, zam. 90-146 Łódź, ul. Narutowicza 141mSS

4. Numer identyfikacji podatkowej NIP: 727-25-72-926.

5. Statystyczny numer REGON: 473079676.

6. W 2010 roku cele statutowe były realizowane m.in. poprzez:
- tworzenie rodzin zastępczych lV ramach Rodzinnych Domów Dziecka,

W dniu l grudnia 201Or. Fundacja otworzyła nowy rodzinny dom dziecka w Lubczynie/k.
Wieruszowa, woj. Łódzkie. Dom powstał dzięki współpracy z Zarządem Powiatu
Wieruszowskiego, który przekazał w formie darowizny celowej zabudowaną nieruchomość po
byłej przychodni lekarskiej oraz firmie Tesco Polska Sp. z 0.0., dzięki której możliwa było
przeprowadzenie zbiórki funduszy na przeprowadzenie niezbędnych remontów i adaptacji
budynku na potrzeby rodzinnego domu dziecka.
- udzielanie pomocy materialnej i finansowej dzieciom i ich opiekunom, a także instytucjom
państwowym i społecznym, w celu zapewnienia letniego i zimowego wypoczynku,
Zapewniono wypoczynek letni dzieciom z rodzinnych domów dziecka Fundacji. Udzielono
wsparcie dla Patryka Budzenia i jego matki. Rozpoczęto prowadzenie zbiórki publicznej
środków niezbędnych na pokrycie kosztów leczenia chłopca.

- doraźną i okresową opiekę i naukę na rzecz dzieci opuszczonych i osieroconyc/t w celu
wyprowadzenia Z bezdomnosci oraz pomoc w trudnych sytuacjach iyciowych;
Opieka nad Rodziną Bednarskich oraz pomoc w procesie usamodzielnienia i zapewnienia
prawidłowego funkcjonowania w przyszłości. Dalsza opieka iwsparcie dla rodziny p. Skobel,
która dzięki pomocy prawnej, udzielonej przez fundację, uzyskała status rodziny zastępczej
dla trójki małoletniego rodzeństwa. Działania te zapobiegły rozdzieleniu rodziny.



- wspieranie wszelkich form inicjatyw społecznych poprzez edukację i gromadzenie
funduszy w celu niesienie pomocy dzieciom oraz skupianie wokół ideifundacji specjalistów,

polityków oraz osób majt}c)'chzdecydowany wpływ na kształtowanie młodego pokolenia
Od maja 2010 roku fundacja rozpoczęła kolejny raz kampanię społeczną "Przytul. Zostań

rodzicem zastępczym", której celem było przekonanie społeczności lokalnej, że można wpływać
na optymalizację warunków życia i rozwoju dzieci poprzez zapewnienie im właściwej pieczy
oraz lansowanie pozytywnych wzorców zachowań i relacji rodzinnych. Zaplanowane cele
zostały zrealizowane w całości, ponieważ społeczność lokalna otrzymała konkretną informację
o potrzebach dzieci, o samej idei rodzicielstwa zastępczego, o przepisach regulujących
tworzenie i funkcjonowanie rodzin zastępczych, o praktyce życia w rodzinie zastępczej, jak
również o samych instytucjach i organizacjach, których celem jest organizowanie i
nadzorowanie pieczy zastępczej w Łodzi. Jednocześnie należy podkreślić, że realizowane
zadanie pozwoliło stworzyć platformę porozumienia skonsolidowania sił dla
współorganizatorów kampanii. W ramach kampanii fundacja przeprowadziła badania
sondażowe, którego wyniki posłużyły do opracowania biuletynu informacyjnego zawierającego
kompendium wiedzy o rodzicielstwie zastępczym. W ramach działań przeprowadzono konkursy
tematyczne ("Domofon", "Do czego służą rodzice", "Duże troski małych dzieci") wśród dzieci i
młodzieży, których prace zostały wykorzystane m. in. w biuletynie oraz specjalnie do tego
przygotowanym kalendarzu oraz zorganizowanej wystawie prac w biurze fundacji. Od sierpnia
do grudnia 2010 na monitorach zainstalowanych w tramwajach i autobusach kursujących na
terenie aglomeracji łódzkiej. emitowane były codziennie w blokach reklamowych spoty
reklamowe kampanii. Scenariusz przekazu informacyjnego w pozytywny sposób przedstawiał
pieczę zastępczą jak najlepszą, i skuteczną formę opieki nad dzieckiem osieroconym. 24
listopada 2010 w restauracji Łódzkiego Klubu Biznesu odbyła się konferencja "Stop
zmarnowanym szansom. Każde dziecko ma prawo do życia w rodzinie.", nawiązująca do
ubiegłorocznej, i przebiegająca w 2010 roku pod hasłem: "Pomóżmy dzieciom, by każde z nich
stało się tym, kim stać się może."
W ramach kampanii, zorganizowana została kolejna konferencja "Stop zmarnowanycm
szansom. Każde dziecko ma prawo do życia w rodzinie". Spotkanie adresowane było głównie
do instytucji i organizacji na co dzień zajmujących się problematyką sieroctwa społecznego.
Wystąpienie miał starosta m. in. Wieruszowa Andrzej Szymanek na temat wymiernych
rezultatów współpracy władz samorządowych, organizacji non-profit ibiznesu w propagowaniu
i realizacji idei rodzicielstwa zastępczego .. Przedstawicielki MOPS w Łodzi dyr. Jolanta
Piotrowska iMałgorzata Waśkowska dokonały prezentacji na temat: "Efekty wdrażania systemu
opieki nad rodziną i dzieckiem w mieście w Łodzi. Przedstawicielka Filii MOP S-Bałut y
Krystyna Narwojsz zreferowała funkcjonowanie instytucji asystenta rodzin w praktyce dzielnicy
Bałuty. patronat nad konferencją objęli Rzecznik Praw Dziecka Pan Marek Michalak oraz Pani
prezydentowa Anna Komorowska, których list - przesłanie zostało odczytane na wstępie
konferencji. Całość działań związanych z kampanią społeczną prezentowana iwspomagana była
poprzez kreacją PR oraz specjalną stronę internetową www.
W ubiegłym roku z inicjatywy fundacji zainicjowana została akcja skierowana do emerytów i
rencistów pt. "Rozlicz Babci PIT" . Akcja miała na celu nie tylko pozyskanie odpisów z tyto 1%
ale również aktywizację środowisk osób nieaktywnych zawodowo w pomoc na rzecz
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rozwiązywania problemów sieroctwa społecznego. Jako jedna z organizacji-inicjatorów
kontynuowana była akcja ,,1% dla Łodzi", której przesłaniem było zwrócenie uwagi dla osób
rozliczających się z osiąganych dochodów na problemy organizacji lokalnych i zachęcaniem do
wsparcia tych organizacji, których działanie skierowane jest przede wszystkim do lokalnych
społeczności.
W 2010 roku Fundacja zakończyła przeprowadzenie zbiórki publicznej w formie dowolnych
wpłat na specjalnie założone konto bankowe zbierając pieniądze na zakup urządzenia
"schodołaz". Urządzenie zostało zakupione z zebranych funduszy i służy umożliwiając
swobodniejsze poruszanie się i w miarę normalne funkcjonowanie chorego, dla którego zbierane
są środki.

- udzielanie zapomóg finansowych dla potrzebujqcych rodzin z dziećmi,
- finansowanie leczenia i rehabilitacji dzieci i młodzieży.

7. Założycielem Fundacji jest Radosław Wiśniewski.

8. Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

9. Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od l stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku i
zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności Fundacji w dającej się
przewidzieć przyszłości.

Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

1. Środki trwałe o wartości do 3.500,00 zł odpisywane są jednorazowo w miesiącu ich wydania do
użytkowania w koszty i ujmowane w ewidencji środków trwałych - przedmioty trwałego użytku.
Środki trwałe o wartości powyżej 3500,00 zł amortyzowane są metodą liniową z uwzględnieniem
okresu ich ekonomicznej użyteczności. Środki trwałe podlegają amortyzacji od następnego miesiąca
po przyjęciu ich do używania i objęciu ewidencją księgową.

2. Wartości niematerialne i prawne o wartości jednostkowej do 3.500,00 zł odpisuje się
jednorazowo, w miesiącu oddania do użytkowania, w koszty w pełnej ich wartości, natomiast o
wartości wyższej są amortyzowane metodą liniową z uwzględnieniem okresu ich ekonomicznej
użyteczności.

3. Inwestycje w obcych środkach trwałych wycenia się w wysokości ogółu kosztów, pozostających
w bezpośrednim związku z modernizacją i adaptacją wynajmowanych lokali, pomniejszonych o
odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. W uzasadnionych przypadkach do ceny nabycia inwestycji w
obcych środkach trwałych zalicza się:
różnice kursowe z wyceny należności i zobowiązań, powstałe na dzień bilansowy oraz odsetki od
zobowiązań finansujących wytworzenie lub nabycie środków trwałych,
prace budowlano-montażowe, trwałe zabudowy wnętrz,
projekty aranżacji wnętrz,
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• roboty elektryczne ( z wyłączeniem materiałów oświetleniowych typu żarówki), instalacja
doświetlenia sklepów,

• urządzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne.
Podstawą zaliczenia danej usługi lub materiału do inwestycji w obcym środku trwałym jest trwałe
zamontowanie w danym lokalu, bez możliwości ponownego zastosowania
w innej jednostce.

4. Zapasy towarów.
Na koncie towarów ewidencjonowane są darowizny towarowe otrzymane przez Fundację, które do
dnia bilansowego nie zostaly rozdysponowane.

5. Należności i zobowiązania na dzień bilansowy zostały wycenione według wartości wymaganej
zapłaty. Po przeprowadzeniu ich analizy nie stwierdzono konieczności utworzenia rezerw na
należności i zobowiązania.

6. Środki pieniężne wycenia się w wartości nominalnej.
Stany środków pieniężnych na bieżąco uzgadniane są z wyciągami bankowymi
kasowymi.
Fundacja nie posiada środków pieniężnych w walutach obcych.

raportami

7. Międzyokresowe rozliczenia kosztów
Czynne i bieme rozliczenia kosztów służą zapewnieniu wspólmiemości przychodów i związanych z
nimi kosztów. Międzyokresowe rozliczenia kosztów wycenia się w kwocie nominalnej.
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DODATKOWE INFORl\'IACJE I OBJAŚNIENIA

1. Na dzień 31 grudnia 2010 roku Fundacja nie posiadała wartości niematerialnych iprawnych.

2. W zakresie środków trwałych aktywami spółki są przede wszystkim zakupione nieruchomości pod
Rodzinne Domy Dziecka na Czaharach i Maszynowej, otrzymanej w formie darowizny nieruchomości
w Lubczynie/k. Wieruszowa, samochody marki Opel Astra, Hyunday Getz, Opel Combo i Peugeot 307
oraz meble, sprzęt gospodarstwa domowego, sprzęt AGD stanowiące wyposażenie placówek
prowadzonych przez Fundację.

Na ogólną wartość rzeczowych aktywów trwałych składają się:
- grunty
- budynki
- środki transportu
- inne środki trwałe (w tym grupa 8 oraz nakłady inwestycyjne)
Razem

10.439,54 zl.
1.171.808,25 zł.

16.027,72 zł.
372.241,69 zl.

1.570.517,20 zł.

Szczegółowy zakres zmian wartości rodzajowych środków trwałych przedstawia tabela:

tan wartości paczą owej grup r lJO\VyC sr ow trw c

Stan na początek Stan na koniec
Nazwa grupy składnika majątku trwalego roku obrotowego Zwiększenia Zmniejszenia okresu obrotowego

brutto brutto

Rzeczowy majątek trwały 1.467.297,09 440.644,23 0,00 1.907.941,32
Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 10.439,54 0.00 0,00 10.439,54

Budynki, lokale i obiekty inżynieńi lądowej i wodnej 1.078.830,26 170.800,00 0,00 1.249.630,26

Urzadzenia techniczne i maszyny 2.671,80 5.978,00 0,00 8.649,80

Środki transportu 63.489,01 0,00 0,00 63.489,01

Inne środki trwale 311.866,48 263.866,23 000 575.73271

s tk odzai h' odkć a1yh

Stan dotychczasowego umorzenia grup rod:;:~2~. ch środków trwałych

Stan na początek stan na koniec
Nazwa grupy składnika majątku trwałego roku obrotowego Zwiększenia Zmniejszenia okresu obrotowego

brutto brutto

Rzeczowy maiatek trwałY 261.859,99 75.564,13 0,00 337.424,12
Gruntv (w tym prawo użytkowania wieczvst~aruntu) 0,00 0,00 0,00 000

Budynkl, lokale i obiekty inżvnierli ladowet i wodnej 58.172,25 19.649,76 0,00 77.822,01

Urządzenia techniczne i maszyny 2.671,80 5,978,00 0,00 8.649 80

Środki transportu 31.465,65 15.995,64 0,00 47.461,29

Inne środki trwałe 169.550,29 33.940,73 0,00 203.491,02

3. Fundusz statutowy Fundacji wynosi 10.000,00 złotych.

4. Na dzień 31 grudnia 2010 roku Fundacja posiada zobowiązania w kwocie 116.742,00 złote, na które
składają się zobowiązania wobec kontrahentów z tytułu niezapłaconych faktur na kwotę 116.183,lOzł.,
zobowiązania podatkowe - wobec Urzędu Skarbowego i ZUS na 398,90z1., zobowiązania wobec
pracowników 160,00 zł.
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5. Na dzień 31 grudnia 2010 roku Fundacja posiada należności w kwocie 58.484,02 zł., na które składają
się należności z tytułu dostaw i usług w kwocie 20.951,36 zł. (główną pozycję stanowi należność od
NZOZ z tytulu nie zapłaconej noty obciążeniowej za energię cieplną zgodnie z podpisaną umową) oraz
pozostałe należności w kwocie 37.532,66 zł.

6. Na dzień bilansowy Fundacja nie posiada rozliczeń międzyokresowych czynnych.

7. Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej. Osiąga przychody wyłącznie z działalności
statutowej, na które składają się darowizny od osób fizycznych i prawnych oraz środki pochodzące z
budżetu gminy (MOPS-u/PCPR-u). Łączna wielkość przychodów z działalności statutowej wyniosła w
2010 roku 1.821.906,92 zł złotych, z czego dotacje z MOPS-u 606.400,00 zł., przychody z darowizn
1.215.506,92z1.

8. Koszty poniesione przez Fundację obejmują koszty realizacji zadań statutowych w wysokości
1.228.437,50 zł. oraz koszty administracyjne w wysokości 245.117,66zł.
Na koszty finansowe w kwocie 2.504,59 zł. składają się odsetki od spłaconej pożyczki 1.880,75z1.,
koszty odsetek za zwłokę w spłacie zobowiązań 623,70zł. ipozostałe odsetki 0,14zł.

9. Stan zatrudnienia w Fundacji na koniec 2010 roku wyglądał następująco:
- w zakresie opieki nad dziećmi w prowadzonych Rodzinnych Domach Dziecka - 11 osób
W każdym rodzinnym domu dziecka zatrudniona jest jedna osoba na stanowisku Dyrektora, dodatkowo
w RDD na Czaharach, Godnej i Jarowej zatrudniony jest wychowawca, a na Maszynowej i RDD
Lubczynie osoba do prac administracyjnych.
- w zakresie obsługi administracyjno-biurowej - 4 osoby (dyrektor biura fundacji i koordynator, główny
księgowy oraz prezes zarządu z tyt. powołania)

10. W 2010 roku wypłacano wynagrodzenie Członkom Zarządu Fundacji. Jego roczna wysokość
wyniosła 43.608,00 zł.

11. W zakresie usług księgowych prowadzenie ksiąg rachunkowych wykonywał zatrudniony przez
fundację główny księgowy.

12. Po dniu bilansowym nie nastąpiły znaczące zdarzenia nieujęte w sprawozdaniu finansowym,

Łódź, dnia 31.03.2011r.
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