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z dnia 8 maja 2001 r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z dzialalnosci fundacji.
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I. Informacje podstawowe
1. Nazwa. siedziba iadres, adres pocztv elektronicznej:
Fundacja Pomocy Dzieciom ,,POMAGAMY Z USMIECHEM", ul, crzy6ki 16, 40-560 Katowice,
fundacja@pomagamyzusmiechem,pl

2, Adres do korespondencji: Fundacja Pomocy Dzieciom ,,POIV]AGAI4Y

Z USI4IECHEIY", ul. Grzy6ki 16,40-560 Katowice.
3. Podstawovw ozedmiot dzialalno6ci wo PKD:

94992 - dzialalnoSa pozostalych organizacji czlonkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana
91332 - dzialalno6i pozostalych organizacji czlonkowskich, gdzie indziej niesklas\,4ikowana,
4. Wskazanie wla6ciweoo sadu Drowadzaceoo reiestr;
SQd Rejonowy Katowice-Wschdd, wydz, VIII Gospodarczy Sekcja Stowarzysze6 i innych
Organizacji Spolecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych ZOZ.

Wpis z dnia 15.10,2009r w Krajowym Rejestrze SEdowym po numerem 0000339440.
5. Stawswcznv numer idenMkacvjnv w svstemie REGON; 241351537
6. Dane dowczace czlonkdw zarzEdu:

Prezes Zarzadu Fundacjir Szymon Bula zam, ul. Gzyski 158/1, 40-560 Katowice,
legitymujQcy siq dowodem osobistym ANR 256827.
Czlonek Zazadu Fundacii: l.4arta Bula zam. ul, Orkana 16a/17, 40-553 Katowice,
legitymujaca sie dowodem osobistym ARV 447676.

Czlonek Zazadu Fundacji: tukasz Bula zam. ul, Grzy5ki 158/1, 40-560 Katowice,
legitymujEcy sie dowodem osobistym ANI 853869.

II. Cele Fundacji

Celami statutowymi dzialania Fundacji sE;

. niesienie pomocydzieciom niepelnosprawnym,

. niesienie pomocy dzieciom dotkniQtym powaznymif trudno uleczalnymi
schorzeniami,

. udzielanie pomocy przy rehabilitacji dziecl,

. udzielanie pomocy szpitalom i placdwkom medycznym,

. udzielanie pomocy plac6wkom \ ychowawczym, o6wiator ym
iopiekuiczym,

. podejmowanie i wspieranie dzialah w zakresie upowszechniania profilaktyki

zdrowotnej,
. udzielanie pomocy rodzicom dzieci niepelnosprawnych ichorych,
. Swiadczenie pomocy flnansowej i rzeczowej rodzinom dzieci

niepelnosprawnych,
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wspdlfinansowanie i

i niepelnosprawnych,

wsp6lfinansowanie i

iniepelnosprawnych.

finansowanie operacji dzieci chorych

finansowanie operacji osdb doroslych chorych

Fundacja realizuje swoje cele poprzez nastqpujEce dzialania podejmowane na rzecz os6b,
plac6welt o6rodk6w i instytucji:

. prowadzenie dzialalno6ci niesienia pomocy humanitarnej, dzialalno6ci
charytatywnej, ochrony zdrowia i zycia,

. prowadzenie dzialalnosci na rzecz os6b niepelnosprawnych, w tym znoszenie
barier architektonicznych i komunikacyjnych,
organizowanie i flnansowanie zakupu specjalistycznego sprzqtu medycznego,
zakup lek6w i 6rodk6w medycznych,
inicjowanie i wspieranie program6w pomocniczych, inwestyc)4nych,
stypendialnych i sponsorujEcych,

. organizowanie zbi6rek publicznych i niepublicznych,

. prowadzenie dzialalno6ci edukacyjnej w zakresie edukacji, kurs6w
i szkole6,

. organizowanie i flnansowanie konferencji i sympozj6w, spotka6
i odczyt6w,

wyposazenie poradni i o6rodk6w specjalistycznych w sprzQt rehabilitacyjny,
organizowanie i finansowanie zabieg6w medycznych, kuracji i zabiegdw
rehabilitacyjnych, w osrodkach i plac6wkach polskich i zaqranicznych,
zakup 2ywno6ci, 5rodk6w higieny iinnych artykul6w do realizacji potrzeb Zycia

codziennego,

Pomoc finansowq i rzeczowe,
prowadzenie dzialalnosci wydawniczej, w szczeg6lno6ci gazet, czasopism, plyt
CD oraz innych no6nik6w informacji,
prowadzenie dzialalnosa reklamowej i informacyjnej, badania rynku
iopinii publicznej,

. prowadzenie dzialalno6ci wolontariatu,

. prowadzenle dzialalnosa wspomagajEcej, szkoleniowo, informacyjnle,
finansowo lub rzeczowo organizacje pozarzqdowe oraz podmioty,
o kt6rych mowa w alt.3 ust, 3, ustawy z dnia 24 kwietnia 2OO3 r.
o dzialalnosci po2ytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z dnia 29 maja
2003 r.)

W zakresie dzialania na rzecz os6b niepelnosprawnych popzez:
a) pomoc rzeczowa - wydatki poniesione w wysoko6ci: 13.460,31 zl;

. wkladki uszne, okulary korekcyjne: 220,00 zl

. sprzQt rehabilitacyjnyi 5.775,80 zt

. turnusy rehabilitacyjne: 6.435,00 zl
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. leki: 827,51 zl

. pomoce dydaktyczne: 202,00

pomoc materialna - wydatki poniesione w wysoko6ci: 33.641,33 zl:
. sfinansowanie terapii rehabilitacyjnychi 33.641,33 zl

pozostale - wydatki poniesione w wysoko6cii 1,121,40 zl

2018

b)

c)

IIL Dzialalno66 gospodarcza

Fundacja prowadzi dzialalnos6 gospodarczQ w przedmiocie:

1. Dzialalno6i agent6w specjalizujqcych siQ w sprzeda2y pozostalych okre6lonych
towardw (PKD 46.18.2)

2. Dzialalno6a agent6w zajmujQcych siQ spzeda2A towar6w rd2nego rodzaju (PKD

46.t9.2)
3. Pozostale doradztwo w zakresie prowadzenie dzialalno6ci gospodarczej

i zarzEdzania (PKO 70.22.2)
4, Dzialalnost w zakresie in2ynierii izwiQzane z niq doradztwo techniczne (PKD 71.12.2)

5. Dzialalnosa prawnicza (PKD 69.10.2)
6. Dzialalnosa zwiazana z doradztwem w zakresie informatyki (PKD 62.02.2)
7. Dzialalnoi( zwiqzana z zarzedzaniem urzEdzeniami informatyonymi (PKD 62.03)

8. Doradztlvo zwiEzane z zatzEdzaniem (PKD 70.2)
9. Pozostala dzialalno6i uslugowa w zakresie technologii informatycznych

i komputerowych (PKD 62.09.2)

l0,Przetwazanie danych; zatzadzanie stronami internetowymi (hosting)
i podobna dzialalno6a (PKD 63.11.2).

Caly doch6d z dzialalno6ci gospodarczej przeznaczony bqdzie na dzialalnosi statutowa
Fundacji.

W roku 2018 nie wystQpilo iadne zdazenie gospodarcze.

IV. Dzialalnos6 poiytku publicznego

Fundacja prowadzi nieodplatnQ dzialalnose po2ytku publicznego w zakresiel
1. Pozostala pomoc spoleczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyflkowana

(PKD 88.99.2)

2. Dzialalnosi pozostalych organizacji czlonkowskich, gdzie indziej niesklas)4lkowana
(PKD 94.99.2)

3, Pozostala pomoc spoleczna z zakwaterowaniem (PKD 87.90.2)
4, Pomoc spoleczna z zakwaterowaniem dla osdb w podeszlym wieku i os6b

niepelnosprawnych (PKD 87,30.2)
5. Pomoc spoleczna bez zakwaterowania dla os6b w podeszlym wieku i os6b

niepelnosprawnych (PKD 88, 10,2)
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6. Pozostala dzialalnoSi w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklas)dlkowanej
(PKD 86.90,E).

Fundacja prowadzi odplatnE dzialalno66 po2ytku publicznego w zakresie:
1. Pozostale pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklas),fikowane (pKD 85.59.8)
2. Dzialalno6a wspomagajqca edukacjq (PKD 85,60.2)
3. Wydawanie qazet (PKD 58,13.2)
4. Wydawanie czasopism ipozostalych periodyk6w (PKD 58.14.2)
5. Pozostala dzialalnoSa wydawnicza (PKD 58.19.2)
6. DzialalnoSa zwiEzana z organizacjE targ6w, wystaw i kongres6w (pKD 82.30.2).

V. Uchwaly Zarzadu Fundacji
W 2018r. Zaftqd podjAl czterdzie6ci pie6 uchwal.

1. tEczna kwota przychod6w Fundacji uzyskanych w 2018 rokui 77.053,87 zl
W tym;

. spadek: nie \ r/stqpilo takie zdarzenie,

. zapis: nie wystqpilo takie zdazenie,

. pzychody okre6lone statutem: 76.224,67 zl w tyml

> darowizny z Mulu 1olo podatku: 72.263,50 z+

> darowizny od os6b fizycznych i prawnych: 3.958,63 zl
> innei 2,54 zl

. ptzychody finansowe (przychody z odsetek): 829,20 zl.

2) Wynik finansowy dzialalno6ci gospodarczej oraz procentowy stosunek przychodu
osiqgniqtego z dzialalnosci gospodarczej do przychodu osiEgniqtego z pozostalych ir6del.

W roku 2018 Fundacja nie prowadzila czynnie dzialalno6ci gospodarczej.

VII. Informacje o poniesionych kosztach

1. LEczna kwota koszt6w Fundacji poniesionych w 2018 roku: 62.745,L6 zl
W tym:

. Koszty poniesione na realizaciQ cel6w statutowych: 48.223,04 zl
> cele statutowe: 48.223,04 z+

. Koszty administracyjne: 14.521,81 zl
> uslugi obce: 12.467,8t zl
> podatki ioplaty; 2.060,00 zl

. Pozostale koszty operacyjne: 0,00 zl
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VIII. Dane o Fundacjir

1. Liczba zatrudnionych os6b w Fundacji: 0 osoba.

2. Liczba os6b zatrudnionych wylecznie w dzialalno6ci gospodarczej; nie wystQpilo takie
zdarzenie.

3. tQczna kwota wynagrodzeh i honoraridw; 0,00 zl.
4. tQczna kwota wynagrodzei i honoraridw os6b zatrudnionych wylEcznie

w dzialalno6ci gospodarczej: nie wystqpilo takie zdarzenie.

5. Wysoko6( rocznego wynagrodzenia wyplaconego czlonkom Za.zldui
nie wystEpilo takie zdarzenie.

6. Wysoko6i rocznego wynagrodzenia wyplaconego czlonkom innych ni2 ZarzEd organ6w
Fundacji: nie wystqpilo ta(ie zdarzenie.

7. Wysoko6a rocznego !4/nagrodzenia wyplaconego osobom kierujEcym dzialalno6ciQ
gospodarczE: nie wystEpilo takie zdarzenie.

8, Wydatki na wynagrodzenia z um6w zlecenia: nie wystEpilo takie zdarzenie,
9. Fundacja nie udziela pozyczek pieniqinych.

10. Na dziei 31.12.2018 r. Fundacja posiada 6rodki pieniq2ne zgromadzone na rachunku

bankowym w kwocie: 150.282,42 zl.

11. Wartosi nabwch obligacji, wielkosa objqtych udzial6w oraz nabyte akcje w sp6lkach
prawa handlowego ze wskazaniem tych sp6lek: nie wystqpilo takie zdarzenie.

12. W 2018 r. Fundacja nie nabyla 2adnych nieruchomo5ci.
13. Nabyte pozostale srodkitrwale: nie wystEpilo takie zdarzenie.

14. Warto6t aktyw6w i zobowiEzah Fundacji ujQtych we wla6ciwych sprawozdaniach
flnansowych sporzQdzanych dla cel6w statystycznych:

. suma aktywdw na koniec 2018 tokut 254.225,07 zl

. warto6e zobowiAzai na koniec 2017 roku: 111.808,43 zl
> rozrachunki krajowe z dostawcami z q ulu dostaw i uslug: 7.870,01 zl
> inne (zobowiQzania wynikle z dzialalno6ci OPP 10lo): 703.938,42 zl

IX. Dane o dzialalnosci zleconej Fundaqi przez podmioty pafstwowe
i samorzedowe oraz o wyniku finansowym tej dzialalno6ci.
Fundacja nie prowadzila dzialalnosci zleconej ptzez organy paistvvowe

isamorzqdowe.

X. Informacja o rozliczeniach fundacji z ffiulu ciqiqcych zobowi4zari
podatkowych, a takie informacje w sprawie skladanych deklaracji podatkowych,
W roku sprawozdawczym Fundacja zlo2yla nastqpujEce deklaracje podatkowe:

crr-8/0, crr-8, crr-D, PIT-4,,

Zobowiqzania podatkowe na dzie6 31.12.2018 roku:
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. dot. podatku dochodowego od osdb fizycznych:

. dot. podatku dochodowego od os6b prawnych:

. dot. podatku VAT:

XI. Informacja o przepfowadzonych kontrolach

W okresie sprawozdawczym nie byla prowadzona kontrola w Fundacji.

XII. Informacja dodatkowa

0,00 zl

0,00 zl

0,00 zi

W roku 2018 Fundacja realizowala podstawowe zadania wchodzQce w zakres jej
dzialalno6ci statutowej, W 2018 roku ZarzQd w celu pozyskiwania Srodk6w finansowych na

statutowq dziatalnos( Fundacji promowal mo:liwo56 przekazania 1qo podatku na rzecz
naszych podopiecznych,

W 2018 roku po raz piQty mozna bylo Wzekazai 1o/o podatku dochodowego na rzecz
podopiecznych naszej Fundacji. Z tego Mulu Dzieci Fundacji otzymav 76.224,67 zl. Ca+oii
kwoty zostanie przeznaczona na leczenie naszych podopiecznych.

1. Portalspoleczno6ciowyFacebook.pl

W dalszym ciQgu akt,"wnie dzialamy na portalu spoleczno6ciowym Facebook.

Obecnie dolQczylo ju, do nas 934 Pzyjaci6l Fundacji. Z ka2dym dniem jest nas coraz wiqcej.

2. StalarehabilitacjapodopiecznychFundacji

Na koniec 2018 roku Fundacja posiada zobowiEzania finansowe w wysokoSci 103.938,42 zl,
kt6re w 2019 roku bQdq wydatkowane w czasie z przeznaczenlem na spzQt rehabilitacyjny,
leki oraz rehabilitacjq oraz pomoc podopiecznym, kt6zy otrzymali dedykowane wplaty za
po6rednictwem dzialalno6ci OPP 10lo,

Katowice, dnia 29 marca 2018 roku,

;>""--- 74
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