
FUNDACJA „SALVUS”

Informacje i obja śnienia

do sprawozdania finansowego za 2017 rok

Fundacja SALVUS

ul. Gniewkowska 11 85-162 w Bydgoszczy

Poniższe sprawozdanie finansowe, sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 roku i obejmujące okres 
od  1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 roku składa się z:

1.  Rachunku zysków i strat, sporządzonego w wersji porównawczej,
2.  Bilansu,
3.  Informacji dodatkowej,

przedstawiających dane finansowe za okres bieżący.

Informacja zawiera podstawowe dane o jednostce, wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz
dodatkowe informacje i objaśnienia.

I          Informacja o Fundacji  SALVUS

Wstęp

      Fundacja SALVUS ul.  Gniewkowska 11 85-162 w Bydgoszczy została  zarejestrowana w Sądzie
Rejonowym w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego i wpisane do
Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji Oraz Publicznych
Zakładów Opieki Zdrowotnej  pod numerem KRS 0000451186  14.12.2012

Działalność Fundacji  rozpoczęła się z dniem  01.01.2013 roku. 

Postanowieniem  Sądu Rejonowego w Bydgoszczy,  XIII  Wydział  Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego  po  rozpoznaniu  w  dniu  07.06.2017  roku  został  przyznany  Fundacji  status  organizacji
pożytku publicznego. 

REGON:  341395891 

NIP   9671356616

Celem Fundacji jest inicjowanie i wspieranie działań na rzecz promocji i ochrony zdrowia, działanie na
rzecz podnoszenia świadomości ochrony zdrowia w społeczeństwie oraz propagowanie idei zdrowego
stylu życia oraz rozwoju w cyklu życia.

Fundacja jest zawiązana na czas nieograniczony.

Adres poczty elektronicznej Fundacji SALVUS :  fundacjasalvus@gmail.com

II           Informacja dodatkowa. 

W okresie sprawozdawczym Fundacja SALVUS nie prowadziła działalności gospodarczej.

Ustęp 1 – wyjaśnienia do bilansu 

1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i
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prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierający stan tych aktywów na początek roku
obrotowego, zwiększenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, przemieszczenia wewnętrznego oraz
stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie

 stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia.

Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne:

Pozycja nie występuje.

2. Wartość gruntów użytkowanych wieczyście.

Pozycja nie występuje.

3. Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na
podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu.

Pozycja nie występuje.

4. Zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania
prawa własności nieruchomości.

Pozycja nie występuje.

5. Dane o strukturze własności kapitału podstawowego oraz liczbie i wartości nominalnej
subskrybowanych akcji.

Pozycja nie występuje.

6. Stan na początek roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy kapitałów
(funduszy) zapasowych i rezerwowych, o ile jednostka nie sporządza zestawienia zmian w kapitale
(funduszu) własnym.

Pozycja nie występuje. 

7. Propozycje co do sposobu podziału zysku, pokrycia straty za rok obrotowy.  

Nadwyżkę przychodów nad kasztami za 2017  rok  w wysokości 1.669,78 zł.  proponuje się rozliczyć
zgodnie z obowiązującymi przepisami poprzez zwiększenie przychodów roku następnego.

8.  Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku   obrotowego, zwiększeniach,
wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym. 

W roku obrotowym nie utworzono i nie rozwiązywano rezerw.

9. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na  początek roku
obrotowego, zwiększeń, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanu na koniec roku obrotowego. 

Pozycja nie występuje.

10. Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego,
przewidywanym umową, okresie spłaty:
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a)    do 1 roku,

b)    powyżej 1 roku do 3 lat,

c)    powyżej 3 lat do 5 lat,

d)    powyżej 5 lat. 

Pozycja nie występuje. 

11. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych. 

Pozycja nie występuje. 

12. Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki (ze wskazaniem jego rodzaju).

Pozycja nie występuje.

13. Zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także
wekslowe. 

Pozycja nie występuje.

Ustęp 2 - wyjaśnienia do rachunku zysków i strat 

1. Struktura rzeczowa zrealizowanych przychodów net to ze wskazaniem ich źródeł, w tym 
przychodów okre ślonych statutem.  

Wyszczególnienie

Przychody  ogółem

2017 rok % 2016 rok %

Składki brutto określone statutem 0,00 0 0,00 0

Inne przychody określone statutem 42 030,00 100 446,41 100

Przychody finansowe 0,00 0 0,00 0

Pozostałe przychody operacyjne 0,00 0 0,00 0

Razem 42 030,00 100 446,41 100
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2. Struktura kosztów realizacji zada ń statutowych i kosztów administracyjnych.

Wyszczególnienie

Koszty ogółem

2017 rok % 2016 rok %

Koszty realizacji zadań statutowych 37 975,39 94 0,00 0

Koszty administracyjne, w tym: 2 384,83 6 639,61 100

- usługi obce 2 314,80 489,61

- podatki i opłaty 0,00 150,00

- materiały 70,03 0,00

Razem 40 360,22 100 639,61 100

3. Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe. 

Wysokość  występuje. 

4. Wysoko ść odpisów aktualizuj ących warto ść zapasów. 

Pozycja nie występuje. 

5. Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub
przewidzianej do zaniechania w roku następnym. 

Pozycja nie występuje. 
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6. Rozliczenie głównych pozycji wyniku finansowego za 2017 rok

L.p. Wyszczególnienie Dane za 2017 rok

1 Wynik finansowy (zysk +, strata -) ogółem 1 669,78

2 Przychody księgowe wyłączone z opodatkowania (-) 0,00

3 Przychody i zyski nadzwyczajne ujęte księgowo, lecz niewliczane do 
podstawy opodatkowania (-) 0,00

4
Przychody i zyski księgowe, przejściowo niestanowiące przychodu 
podatkowego (-) 0,00

5 Koszty i straty nadzwyczajne księgowe, trwale niestanowiące kosztu 
uzyskania przychodu (+)

0,00

6
Koszty i straty księgowe przejściowo niestanowiące kosztu uzyskania
przychodu (+) 0,00

7 Koszty podatkowo stanowiące koszt uzyskania, ale nieujęte w wyniku
roku obrotowego (-)

0,00

8 Dochód (nadwyżka przychodów nad kosztamii) 1 669,78

9 Dochód przeznaczony na działalność statutową 1 669,78

7. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych, z podziałem na losowe i pozostałe oraz podatek
dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych. 

Pozycja nie występuje. 

Ustęp     3     -     objaśnienia     do     rachunku     przepływów     pieniężnych 

1. Objaśnienie struktury środków pieniężnych przyjętych do rachunku przepływów pieniężnych, w
przypadku gdy rachunek sporządzony jest metodą bezpośrednią, należy przedstawić uzgodnienie
przepływów pieniężnych netto z działalności operacyjnej, sporządzonej metodą pośrednią;
w przypadku różnic pomiędzy zmianami stanu niektórych pozycji w bilansie oraz zmianami tych
samych pozycji wykazanymi w rachunku przepływów pieniężnych należy wyjaśnić ich przyczyny. 

Rachunek przepływów pieniężnych nie obowiązuje. 

Ustęp 4 - objaśnienia dotyczące zawartych przez jednostkę umów, istotnych transakcji i niektórych
zagadnień osobowych. 

1. Informacje o charakterze i celu gospodarczym zawartych przez jednostkę umów nieuwzględnionych
w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik
finansowy jednostki. 
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Pozycja nie występuje. 

2. Informacje o istotnych transakcjach (wraz z ich kwotami) zawartych przez jednostkę na innych
warunkach niż rynkowe ze stronami powiązanymi, wraz z informacjami określającymi charakter tych
transakcji. 

Pozycja nie występuje.

3. Informacje o przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe. 

Fundacja nie zatrudnia pracowników w ramach umowy o pracę.

4. Informacje o wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłaconych lub należnych
osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących spółek handlowych (dla każdej
grupy osobno). 

Pozycja nie występuje.  

5. Informacje o wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania
sprawozdań finansowych, wypłaconym lub należnym za rok obrotowy. 

Sprawozdania finansowe Fundacji nie podlegają obowiązkowemu badaniu przez biegłego rewidenta. 

Ustęp 5 - objaśnienie niektórych szczególnych zdarzeń 

1.  Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych z sprawozdaniu
finansowym roku obrotowego. 

Nie dotyczy. 

2. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nie uwzględnionych w
sprawozdaniu finansowym. 

Po dniu bilansowym nie wystąpiły zdarzenia gospodarcze mające wpływ na sprawozdanie finansowe.

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. 

Nie dotyczy.

6



FUNDACJA „SALVUS”

4. Informacje liczbowe  za rok obrotowy.  

W 2017 roku Fundacja SALVUS poniosła następujące koszty:

1. Koszty statutowe ogólne Fundacji

Lp. Koszty statutowe ogólne Warto ść w złotych

1. Materiały 79,03

2. Opłaty i prowizje bankowe 69,99

3. Usługi informatyczne 795,81

4. Usługi księgowe 1.440,00

Razem koszty statutowe ogólne 2.384,83

Lp Koszty Warto ść w złotych

1. Nadwyżka kosztów nad przychodami za 2016 rok 193,20

2. Koszty statutowe Fundacji dotyczące zorganizowania Konferencji w dniach 09-10.03.2017 roku:

Lp. Koszty statutowe Warto ść w złotych

1. Materiały i energia 3.972,01

2. Usługi gastronomiczne 32.387,00

3. Usługi hotelowe 520,00

4. Usługi transportowe, parkingowe 134,45

5. Artykuły spożywcze 264,46

6. Pozostałe usługi obce 504,07

Razem koszty statutowe - Konferencja 37.782,19

Koszty wg rodzaju ogółem:

Lp. Koszty rodzajowe Warto ść w złotych

1. Zużycie materiałów i energii 4.315,70

2. Usługi obce 35.851,32

3. Pozostałe koszty rodzajowe 193,20

Razem koszty rodzajowe 40.360,22
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W ramach działalności Fundacja gromadziła środki na realizację zadań statutowych                

Datki, darowizny osoby fizyczne 0,00 zł.

Datki, darowizny osoby prawne 1.000,00 zł.

Razem 1.000,00 zł.

Przychody - konferencja 41.030,00.

Razem przychody 42.030,00 zł.

Ustęp 6 i 7 - objaśnienia dotyczące jednostek wchodzących w skład grupy kapitałowej    oraz 

informacje o połączeniu spółek. 

Nie dotyczy. 

Ustęp 8 - poważne zagrożeń dla kontynuacji działalności 

1. W przypadku występowania niepewności co do możliwości kontynuowania działalności opis tych
niepewności oraz stwierdzenie, ze taka niepewność występuje oraz wskazanie, czy sprawozdanie
finansowe zawiera korekty z tym związane; informacja powinna zawierać również opis podejmowanych
bądź planowanych przez jednostkę działań mających na celu eliminację niepewności.

W  2017 roku Fundacja SALVUS zorganizowała  I Ogólnopolską Konferencję Naukowo-Szkoleniową,
Kliniczne Aspekty Diagnozy Psychologicznej w dniach 09-10 marca 2017 roku w Bydgoszczy.

Założenia programowe 

Głównym  założeniem  I  Ogólnopolskiej  Konferencji  Naukowo-Szkoleniowej  pt.  Kliniczne  aspekty
diagnozy  psychologicznej  jest  integracja  środowiska  psychologów klinicznych   wokół  zagadnienia
diagnozy  klinicznej  w  odpowiedzi  na  zapotrzebowanie  płynące  ze   środowiska  psychologów
zajmujących się diagnozą. 

Celem wypełnienia  swoistej  luki  w  działaniach  na  rzecz  kształtowania  i  realizowania  standardów
diagnozy klinicznej pragniemy zaprosić Państwa do  uczestnictwa w konferencji poświęconej stricte
temu  zagadnieniu.  Mamy nadzieję,  że  planowana  konferencja  będzie  dopełnieniem Konferencji  z
Psychologii Klinicznej organizowanej przez Instytut Psychologii UAM w Poznaniu i pozwoli na  szeroką
wymianę  poglądów,  wiedzy  i  doświadczeń  w  zakresie  diagnozy  klinicznej  w  różnych  obszarach
zastosowania między psychologami klinicznymi – przedstawicielami nauki i praktykami, z całej Polski.
Kolejnym  założeniem  organizatorów  jest,  aby  planowane  wykłady,  sesje  i  warsztaty  pozwoliły
uczestnikom na  podwyższenie kompetencji, co z kolei może przynieść efekt w postaci wzrostu jakości
usług  świadczonych  przez  tę  grupę  psychologów.  Potrzeba  refleksji  nad  klinicznymi  aspektami
diagnozy  psychologicznej  jest  w  założeniach  organizatorów  traktowana  jako  postulat  kierowany
zarówno pod adresem teorii naukowej, jak i praktyki społecznej. Ma podkreślić tym samym związek
pomiędzy teorią,  która nadaje sens praktycznemu działaniu a praktyką  społeczną,  która weryfikuje
teorię.  Przesłanki  leżące  u  podstaw  proponowanej  Konferencji  1.  Bardzo  zróżnicowane  obecnie
standardy  nauczania  w  zakresie  diagnozy  klinicznej  powodują,  że  absolwenci  psychologii
rozpoczynają pracę zawodową z kompetencjami na niejednolitym poziomie.

2. Obserwowane przemiany cywilizacyjne zmieniły w sposób zasadniczy sytuację na rynku diagnozy
klinicznej.  Obserwowana  globalizacja  przyczyniła  się  do  stosunkowo  łatwego  dostępu  do  metod
stosowanych przez psychologów w  innych częściach świata i wprowadzania ich na rynek krajowy, co
wymaga nowego spojrzenia na dotychczas zgromadzoną wiedzę w tym obszarze.
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3.  Postęp  technologiczny  i  metodologiczny  stworzył  nowe  możliwości  badania  zjawisk  i  funkcji
psychicznych.  Obserwujemy  współcześnie  zafascynowanie  coraz  dokładniejszymi  sposobami
rejestrowania, pomiaru oraz analizy zachowania i  rozwoju człowieka. Nowe techniki  i  podejścia do
pomiaru interesujących nas zjawisk wymagają rzetelnej ewaluacji z punktu widzenia przedmiotu badań
psychologii.

Organizatorami konferencji byli: Pracownicy i doktoranci Zakładu Psychopatologii i Diagnozy Klinicznej
Instytutu Psychologii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy wraz ze współorganizatorami
–  Fundacją  SALVUS,  Sekcją  Psychologii  Klinicznej  Człowieka  Dorosłego  Polskiego  Towarzystwa
Psychologicznego,  Bydgoskim  Oddziałem  Polskiego  Towarzystwa  Psychologicznego  i  Studenckim
Kołem Naukowym Diagnozy Klinicznej przy Instytucie Psychologii UKW w Bydgoszczy.

W konferencji  wzięło  udział  prawie  200  uczestników.  Wygłoszono  6  wykładów plenarnych  oraz  3
wykłady sponsorskie. Odbyło się 7 sesji plenarnych, podczas których wygłoszono 23 referaty.

W sesji plakatowej zaprezentowano 16 plakatów z doniesieniami z badań.

Odbyły się 2 sesje warsztatowe, w każdej po 5 różnych spotkań warsztatowych.

Podejmowane zagadnienia mieściły się w następujących obszarach tematycznych:

1. Problemy psychologicznej diagnozy klinicznej dzieci, młodzieży i dorosłych 

2. Metody diagnostyczne w psychologicznej diagnozie klinicznej dzieci, młodzieży i dorosłych 

3. Specyfika diagnozy psychologicznej w odniesieniu do zaburzeń o różnym charakterze 

Od momentu rejestracji czyli od dania 07.06.2017 roku jako organizacja pożytku publicznego Fundacja
SALVUS nie otrzymała 1% jako OPP do 31.12.2017 roku.

Bydgoszcz, dnia  30.05.2018 roku

Sporządziła:

Janina Wienzek
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