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OŚWIADCZENIE KIEROWNICTWA
Stosownie do artykułu 52 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku z późniejszymi zmianami, Zarząd
Fundacji DZIECKO I RODZINA przedstawia sprawozdanie finansowe za rok kończący się 31.12.2015 , na które składa
się :
•

Bilans sporządzony na dzień 31.12.2015,

•

Rachunek zysków i strat za okres 24.04.2015 --- 31.12.2015,

•

Informacja dodatkowa, obejmująca wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe
informacje i objaśnienia,

•

Data sporządzenia 31.03.2015.

Do sprawozdania finansowego dołącza się sprawozdanie z działalności jednostki za okres objęty sprawozdaniem
finansowym.
Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało zgodnie z przedstawionymi zasadami ustawy o rachunkowości oraz
rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy.
Sprawozdanie składa się z

16

kolejno ponumerowanych stron.

Podpisy

...……………………………..

…………………………………………..

(Zarząd Fundacji)

(osoba odpowiedzialna za prowadzenie
ksiąg rachunkowych)
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BILANS sporządzony na dzień
AKTYWA

1
A. AKTYWA TRWAŁE

2015-12-31
Stan aktywów na
dzień:
(początek roku)
2
-

(koniec roku)
3
-

I. Wartości niematerialne i prawne
II. Rzeczowe aktywa trwałe
III. Należności długoterminowe
IV. Inwestycje długoterminowe
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
B. AKTYWA OBROTOWE

-

I. Zapasy
II. Należności krótkoterminowe
III. Inwestycje krótkoterminowe
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
Aktywa razem

PASYWA
1
A. FUNDUSZ WŁASNY

3 942,19

-

I. Kapitał (fundusz) podstawowy (fundusz statutowy)
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych
VIII. Zysk (strata) netto
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość
ujemna)

I. Rezerwy na zobowiązania
II. Zobowiązania długoterminowe
III. Zobowiązania krótkoterminowe
IV. Rozliczenia międzyokresowe
Pasywa razem

3 942,19

Stan pasywów na dzień:
(początek roku)
(koniec roku)
2
3
-

B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA

3 942,19

2 788,19

2 000,00

788,19

-

1 154,00

1 154,00

-
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RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
Poz

Wyszczególnienie

1

2

za okres 23.04.2015 --- 31.12.2015
Kwota za rok
poprzedni
3

A
I
II
B

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów
Przychody netto ze sprzedaży produktów (w tym usług)
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów
I
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów (w tym usług)
II
Wartość sprzedanych towarów i materiałów
C
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)
D
Koszty sprzedaży
E
Koszty ogólnego zarządu
F
Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E)
G
Pozostałe przychody operacyjne
I
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
II
Dotacje, darowizny
III
Inne przychody operacyjne
1. przychody działalności statutowej nieodpłatnej

Kwota za rok obrotowy
4
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

-12 000,36
38 279,21

0,00

38 279,21
8 000,21

12 000,36

1.a darowizny 1% podatku
8 000,21

1.b darowizny osoby fizyczne
1.c darowizny osoby prawne

2.
3.
H
I
II
III
1.
2.
3.
4.
I
J
I
II
III
IV
V
K
I
II
III
IV
L
M
N
O
P
R

działalność statutowa - odpłatna działalność pożytku publiczego
inne przychody operacyjne
Pozostałe koszty operacyjne
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
Inne koszty operacyjne
koszty działalności statutowej - nieodpłatnej
koszty działalności statutowej - odpłatnej działalności p.p.
Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych
Pozostałe koszty operacyjne
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)
Przychody finansowe
Dywidendy i udziały w zyskach,
Odsetki
Zysk ze zbycia inwestycji
Aktualizacja wartości inwestycji
Inne
Koszty finansowe
Odsetki
Strata ze zbycia inwestycji
Aktualizacja wartości inwestycji
Inne
Zysk (strata) z działalności gospodarczej (I+J-K)
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (M.I.-M.II.)
Zysk (strata) brutto (L±M)
Podatek dochodowy
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększ. straty)
Zysk (strata) netto (N-O-P)
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30 279,00

0,00

25 490,87

0,00

25 490,87
0,00
25 490,47
0,40

0,00
0,00

787,98
0,21
0,21

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

788,19
0,00
788,19

0,00

788,19
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WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA
FINANSOWEGO
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1.

CZAS TRWANIA JEDNOSTKI

Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.

2.

OKRES OBJĘTY SPRAWOZDANIEM FINANSOWYM

Sprawozdanie sporządzono na dzień 31.12.2015, za okres rozpoczynający się 23 kwietnia 2015, a kończący się 31
grudnia 2015.
3.

INFORMACJA DOTYCZĄCA DANYCH ŁĄCZNYCH, JEŻELI W SKŁAD JEDNOSTKI WCHODZĄ WEWNĘTRZNE
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE SPORZĄDZAJĄCE SAMODZIELNE SPRAWOZDANIA FINANSOWE

W skład jednostki nie wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne.

4.

INFORMACJA CZY SPRAWOZDANIE ZOSTAŁO SPORZĄDZONE PRZY ZALOŻENIU KONTYNUOWANIA
DZIAŁALNOŚCI W GOSPODARCZEJ PRZEZ JEDNOSTKĘ W DAJĄCEJ SIĘ PRZEWIDZIEĆ PRZYSZŁOŚCI ORAZ CZY
NIE ISTNIEJĄ OKOLICZNOŚCI WSKAZUJĄCE NA ZAGROŻENIE KONTYNUOWANIA DZIAŁALNOŚCI

Sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności statutowej. Fundacja nie prowadzi
działalności gospodarczej.
5.

INFORMACJA DOTYCZĄCA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES, W CIĄGU
KTÓREGO NASTĄPIŁO POŁĄCZENIE, WSKAZANIE, ŻE JEST TO SPRAWOZDANIE PO POŁĄCZENIU SPÓŁEK,
ORAZ WSKAZANIE ZASTOSOWANEJ ,METODY ROZLICZANIA POŁĄCZENIA

Nie dotyczy Fundacji.
6.

OMÓWIENIE PRZYJĘTYCH ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOŚCI, W TYM METOD WYCENY AKTYWÓW I
PASYWÓW (TAKŻE AMORTYZACJI), POMIARU WYNIKU FINANSOWEGO ORAZ SPOSOBU SPORZĄDZANIA
SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO W ZAKRESIE W JAKIM USTAWA POZOSTAWIA JEDNOSTCE PRAWO
WYBORU

Fundacja wycenia aktywa i pasywa wg zasad określonych w ustawie z dnia 29.09.1994 roku o rachunkowości
(Dz. U. z 2009 r. nr. 152, poz. 1223 z późn. zm). W szczególności przyjęto następujące zasady wyceny:
ŚRODKI TRWAŁE
Środki trwałe wyceniane są według cen nabycia, lub kosztów wytworzenia, lub wartości przeszacowanej (po
aktualizacji wyceny), pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu
trwałej utraty wartości.
Odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe środków trwałych dokonuje się drogą systematycznego, planowego
rozłożenia jego wartości początkowej na ustalony okres amortyzacji. Rozpoczęcie amortyzacji następuje w
miesiącu następującym po miesiącu oddania do użytkowania. Zakończenie amortyzacji następuje nie później
niż z chwilą zrównania wartości odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych z wartością środka trwałego
lub przeznaczenia go do likwidacji, z ewentualnym uwzględnieniem przewidywanej przy likwidacji ceny
sprzedaży netto.
Do ustalania okresu amortyzacji i rocznej stawki amortyzacyjnej stosowane są stawki określone w
przepisach podatkowych.
Podstawą do ustalenia granicy zaliczania środka trwałego do środków trwałych o niskiej jednostkowej
wartości jest granica ustalona w przepisach podatkowych.
Środki trwałe o niskiej wartości jednostkowej zaliczane są do materiałów i zaliczane do kosztów w miesiącu
zakupu.
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NALEŻNOŚCI I ROSZCZENIA
Wycena należności w trakcie roku obrotowego następuje w kwocie wymaganej zapłaty.
ŚRODKI PIENIĘŻNE
Środki pieniężne w walucie polskiej wykazywane są w wartości nominalnej.
ZOBOWIĄZANIA
Wycena zobowiązań w trakcie roku następuje w kwocie wymagającej zapłaty.
REZERWY
Rezerwy są to zobowiązania, których termin wymagalności lub kwota nie są jeszcze pewne.
Fundacja tworzy rezerwy na nie zafakturowane koszty dotyczące danego roku obrotowego oraz na odprawy
emerytalne. Rezerwa na odprawy emerytalne szacowana jest w wysokości przewidywanych w przyszłości
wypłat z tego tytułu, przy założeniu określonych dla poszczególnych grup wiekowych pracowników
wskaźników prawdopodobieństwa tych wypłat oraz uwzględnieniu czynnika dyskontującego.
METODY WYCENY PRZYCHODÓW
Do przychodów Fundacji zalicza się otrzymane środki pieniężne ze źródeł określonych odrębnymi przepisami
i statutem, w tym otrzymane nieodpłatnie składniki majątku oraz przychody finansowe, dotacje i subwencje.
Przychody zwiększa również ustalona w rachunku wyników sporządzonym na dzień kończący rok obrotowy,
dodatnia różnica pomiędzy przychodami i kosztami. Różnica ta zaliczana jest do innych przychodów
statutowych.
Dodatnia różnica pomiędzy kosztami i przychodami zaliczana jest do przychodów po zatwierdzeniu rocznego
sprawozdania finansowego.
METODY WYCENY KOSZTÓW I STRAT
Poprzez koszty i straty rozumie się uprawdopodobnione zmniejszenie w okresie sprawozdawczym korzyści
ekonomicznych, o wiarygodnie określonej wartości, w formie zmniejszenia wartości aktywów lub
zwiększenia wartości zobowiązań i rezerw.
Do kosztów działalności zaliczana jest również ustalona w rachunku wyników, sporządzonym na dzień
kończący rok obrotowy, ujemna różnica pomiędzy przychodami a kosztami.
Różnica ta zaliczana jest do kosztów działalności statutowej po zatwierdzeniu rocznego sprawozdania
finansowego.
SPRAWOZDANIE FINANSOWE
Fundacja, w roku obrotowym, za który sporządza sprawozdanie finansowe oraz w roku poprzedzającym ten
rok obrotowy nie osiągnęła dwóch z następujących trzech wielkości:
1) średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło nie więcej niż 50 osób,
2) suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego w walucie polskiej nie przekroczyła równowartości
2.000.000 euro,
3) przychody netto ze sprzedaży produktów i towarów oraz operacji finansowych w walucie polskiej nie
przekroczyły równowartości 4.000.000 euro
i sporządza finansowe w formie uproszczonej, wykazując informacje w zakresie ustalonym w załączniku nr 1
do Ustawy o Rachunkowości literami i cyframi rzymskimi.
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CZĘŚĆ 1.
1)

szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i
prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierający stan tych aktywów na początku roku
obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, przemieszczenia
wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i
tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia,
Fundacja nie nabywała środków trwałych w roku 2015.

2)

wartość gruntów użytkowanych wieczyście
Fundacja nie posiada gruntów użytkowanych wieczyście.

3)

wartość nie amortyzowanych lub nie umarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na
podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
Fundacja nie użytkuje środków trwałych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym umów
leasingu.

4)

zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa
własności budynków i budowli
Nie występują

5)

dane o strukturze własności kapitału podstawowego oraz liczbie i wartości nominalnej subskrybowanych
akcji, w tym uprzywilejowanych
Fundusz zakładowy Fundacji wynosi 2.000,00 PLN.

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
W roku 2015 wystąpiły następujące zmiany w kapitale własnym :
Źródła zwiększenia i wykorzystanie funduszu statutowego
Fundusz
Wyszczególnienie

statutowy

z aktualizacji
wyceny

1. Stan na początek roku obrotowego
a. zwiększenia
- z zysku
- inne
b. zmniejszenia
- pokrycie straty
- inne

2 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

2. Stan na koniec okresu obrotowego

2 000,00

0,00
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7)

propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy
W roku 2015 wynik finansowy Fundacji wyniósł 788,19 PLN i zostanie wykorzystany na pokrycie kosztów
statutowych w roku następnym.

8)

dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększenia,
wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym

I. REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA

ROZWIĄZANIE
(-)

POCZĄTEK OKRESU

UTWORZENIE
(+)

KONIEC OKRESU

1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

-

-

-

-

2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne

-

-

-

-

- długoterminowa (świadczenia emerytalne)

-

-

-

-

- krótkoterminowa (niewykorzystane urlopy)

-

-

-

-

3. Pozostałe rezerwy

-

-

-

-

- długoterminowa

-

-

-

-

- krótkoterminowa (prawdopodobne koszty)

-

9)

-

-

-

dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego,
zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego
W roku 2015 nie dokonano odpisu należności.

10) podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego,
przewidywanym umową, okresie spłaty:
a) do 1 roku,
b) powyżej 1 roku do 3 lat,
c) powyżej 3 do 5 lat,
d) powyżej 5 lat
Wszystkie zobowiązania Fundacji wykazanie na dzień 31.12.2015 są zobowiązaniami krótkoterminowymi
11) wykaz istotnych pozycji krótkoterminowych rozliczeń międzyokresowych
Na dzień 31.12.2015 Fundacja nie posiadała rozliczeń międzyokresowych.
12) wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki (ze wskazaniem jego rodzaju)
Na majątku Fundacji nie ustanowiono zabezpieczeń.
13) zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także
wekslowe
Jednostka nie posiada zobowiązań warunkowych.
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CZĘŚĆ 2.
1)

struktura rzeczowa (rodzaje działalności) i terytorialną (kraj, eksport) przychodów netto ze sprzedaży
produktów, towarów i materiałów
W roku 2015 Fundacja osiągała następujące przychody :
•
•
•

2)

z darowizn od osób fizycznych,
odpłatnej działalności
odsetek od środków na rachunkach bankowych.

wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe
W roku 2015 nie dokonywano odpisów aktualizujących wartość środków trwałych.

3)

wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
W roku 2015 nie dokonywano odpisów aktualizujących wartość zapasów.

4)

informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub
przewidzianej do zaniechania w roku następnym
W 2015 roku w Fundacji nie wystąpiło zaniechanie jakiejkolwiek działalności.

5)

rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku
finansowego (zysku, straty) brutto
W roku 2015 nie występowała różnica pomiędzy wynikiem finansowym brutto o podstawą opodatkowania.
Cały dochód zostanie przeznaczony zgodnie z art. 17 ust. 4 na cele pomocy społecznej i jest jest zwolniony od
podatku dochodowego od osób prawnych.

6)

w przypadku jednostek, które sporządzają rachunek zysków i strat w wariancie kalkulacyjnym, dane o
kosztach wytworzenia produktów na własne potrzeby oraz o kosztach rodzajowych:
a) amortyzacji,
b) zużycia materiałów i energii,
c) usług obcych,
d) podatków i opłat,
e) wynagrodzeń,
f) ubezpieczeń i innych świadczeń,
g) pozostałych kosztów rodzajowych
Fundacja sporządza kalkulacyjny rachunek wyników.
STRUKTURA KOSZTÓW RODZAJOWYCH
I. Amortyzacja
II. Zużycie materiałów i energii
III. Usługi obce
IV. Podatki i opłaty
- w tym podatek akcyzowy
V. Wynagrodzenia
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
VII. Pozostałe koszty rodzajowe
VII. Wartość sprzedanych materiałów i towarów

7)

37 457,03
3 832,97
33 624,06
-

koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych na własne potrzeby
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Fundacja nie wytwarzała środków trwałych na własne potrzeby.
8)

poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe;
odrębnie należy wykazać poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska
W roku 2015 Fundacja nie nabywała środków trwałych.
W roku 2016 zakupy środków trwały będą dokonywane według bieżących potrzeb.

9)

informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych, z podziałem na losowe i pozostałe
W roku 2015 nie wystąpiły zyski oraz straty nadzwyczajne.

10) podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych
W roku 2015 nie wystąpił podatek od wyniku na operacjach nadzwyczajnych.
11) Dla pozycji bilansu oraz rachunku zysków i strat, wyrażonych w walutach obcych - kursy przyjęte do ich
wyceny
Na dzień 31.12.2015 Fundacja nie posiadała pozycji podlegających wycenie.

CZĘŚĆ 3.
Objaśnienie struktury środków pieniężnych przyjętych do rachunku przepływów pieniężnych, a w przypadku
gdy rachunek przepływów pieniężnych sporządzony jest metodą bezpośrednią, dodatkowo należy przedstawić
uzgodnienie przepływów pieniężnych netto z działalności operacyjnej, sporządzone 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

Nie dotyczy Fundacji.

CZĘŚĆ 4.
Informacje o:
1) 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,
Nie dotyczy Fundacji.
2)
•
•

•

istotnych transakcjach (wraz z ich kwotami) zawartych przez jednostkę na innych warunkach niż rynkowe
ze stronami powiązanymi, przez które rozumie się jednostki powiązane oraz:
osobę, która jest członkiem organu zarządzającego, nadzorującego lub administrującego jednostki lub
jednostki z nią powiązanej, lub
osobę, która jest małżonkiem lub osobą faktycznie pozostającą we wspólnym pożyciu, krewnym lub
powinowatym do drugiego stopnia, przysposobionym lub przysposabiającym, osobą związaną z tytułu
opieki lub kurateli w stosunku do którejkolwiek z osób będących członkami organu zarządzającego,
nadzorującego lub administrującego jednostki lub jednostki z nią powiązanej, lub
jednostkę kontrolowaną, współkontrolowaną lub inną jednostkę, na którą znaczący wpływ wywiera lub
posiada w niej znaczącą ilość głosów, bezpośrednio albo pośrednio osoba, o której mowa w lit. a i b, lub
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•

jednostkę realizującą program świadczeń pracowniczych po okresie zatrudnienia, skierowany do
pracowników jednostki lub innej jednostki będącej jednostką powiązaną w stosunku
do tej jednostki
- wraz z informacjami określającymi charakter tych transakcji. Informacje dotyczące poszczególnych
transakcji mogą być zgrupowane według ich rodzaju, z wyjątkiem przypadku, gdy informacje na temat
poszczególnych transakcji są niezbędne dla zrozumienia ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i
wynik finansowy jednostki
Nie dotyczy Fundacji.

3)

przeciętnym roku obrotowym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe
Przeciętne zatrudnienie w roku 2015 wynosiło 0,00 osoby.

4)

wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłaconych lub należnych osobom wchodzącym
w skład organów zarządzających i nadzorujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno)
Osoby wchodzące w skład zarządu nie otrzymują wynagrodzenia z tytułu pełnionej funkcji.

5)

pożyczkach i świadczeniach o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzącym w skład organów
zarządzających i nadzorujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno), ze wskazaniem warunków
oprocentowania i terminów spłaty
Fundacja nie udzielała pożyczek osobom wchodzącym w skład organów zarządzających.

6)

wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych,
wypłaconym lub należnym za rok obrotowy odrębnie za:
a)
b)
c)
d)

obowiązkowe badanie rocznego sprawozdania finansowego – 0,00 zł
fakultatywne badanie sprawozdania finansowego - 0,00 zł
usługi doradztwa podatkowego - 0,00 zł,
pozostałe usługi - 0,00 zł.

CZĘŚĆ 5.
1)

informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym
roku ubiegłego
W sprawozdaniu nie ujęto zdarzeń dotyczących roku ubiegłego.

2)

informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w
sprawozdaniu finansowym
Po dniu bilansowym nie wystąpiły zdarzenia dotyczące roku 2015.

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
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W roku 2015 polityka rachunkowości nie ulegała zmianom mającym wpływ na sytuację majątkową,
finansową i wynik finansowy jednostki.
4)

informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok
poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy
Sprawozdanie za rok 2015 jest pierwszym sprawozdaniem Fundacji.

CZĘŚĆ 6.
1)

informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji, w tym:
a) nazwie, zakresie działalności wspólnego przedsięwzięcia,
b) procentowym udziale,
c) części wspólnie kontrolowanych rzeczowych składników aktywów trwałych oraz wartości
niematerialnych i prawnych,
d) zobowiązaniach zaciągniętych na potrzeby przedsięwzięcia lub zakupu używanych rzeczowych
składników aktywów trwałych,
e) części zobowiązań wspólnie zaciągniętych,
f) przychodach uzyskanych ze wspólnego przedsięwzięcia i kosztach z nimi związanych,
g) zobowiązaniach warunkowych i inwestycyjnych dotyczących wspólnego przedsięwzięcia
Nie dotyczy Fundacji.

2)

informacje o transakcjach z jednostkami powiązanymi
Nie dotyczy Fundacji.

3)

wykaz spółek (nazwa, siedziba) , w których jednostka posiada co najmniej 20% udziałów w kapitale lub
ogólnej liczbie głosów w organie stanowiącym Fundacji; wykaz ten powinien zawierać także informacje o
procencie udziałów i stopniu udziału w zarządzaniu oraz o zysku lub stracie netto tych spółek za ostatni
rok obrotowy
Fundacja nie posiada udziałów w innych Fundacjach.

4)

jeżeli jednostka nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego, korzystając ze zwolnienia
lub wyłączeń, informacje o:
a) podstawie prawnej wraz z danymi uzasadniającymi odstąpienie od konsolidacji,
b) nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na wyższym
szczeblu grupy kapitałowej oraz miejscu jego publikacji,
c) podstawowych wskaźnikach ekonomiczno-finansowych, charakteryzujących działalność jednostek
powiązanych w danym i ubiegłym roku obrotowym, takich jak:
− wartość przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów oraz przychodów
finansowych,
− wynik finansowy netto oraz wartość kapitału własnego, z podziałem na grupy,
− wartość aktywów trwałych,
− przeciętne roczne zatrudnienie
Nie dotyczy Fundacji.

CZĘŚĆ 7.
W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie
1)

jeżeli połączenie zostało rozliczone metodą nabycia:
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a)
b)
c)

nazwę (firmę) i opis przedmiotu działalności Fundacji przejętej,
liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia,
cenę przejęcia, wartość aktywów netto według wartości godziwej Fundacji przejętej na dzień
połączenia, wartość firmy lub ujemnej wartości firmy i opis zasad jej amortyzacji

Nie dotyczy Fundacji.
2)

jeżeli połączenie zostało rozliczone metodą łączenia udziałów:
a) nazwy (firmy) i opis przedmiotu działalności spółek, które w wyniku połączenia zostały wykreślone z
rejestru,
b) liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia,
c) przychody i koszty, zyski i straty oraz zmiany w kapitałach własnych połączonych spółek za okres od
początku roku obrotowego, w ciągu którego nastąpiło połączenie, do dnia połączenia
Nie dotyczy Fundacji

CZĘŚĆ 8.
W przypadku występowania niepewności co do możliwości kontynuowania działalności, opis tych
niepewności oraz stwierdzenie, że 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
Nie dotyczy Fundacji

CZĘŚĆ 9.
W przypadku gdy inne informacje niż wymienione wyżej mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji
majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy jednostki, należy ujawnić te informacje
Nie dotyczy Fundacji
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