
DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

I

Na dzień 31 grudnia 204 roku Fundacja nie posiadała wartości niematerialnych i prawnych.
W zakresie środków trwałych aktywami Fundacji są przede wszystkim zakupione nieruchomości pod Rodzinne 
Domy Dziecka na Czaharach i Maszynowej, otrzymane w formie darowizny nieruchomości w 
Lubczynie/k.Wieruszowa, w Sokolnikachk/Wieruszowa, w Dąbrówce Strumiany k/Zgierza, samochody oraz 
meble, sprzęt gospodarstwa domowego, sprzęt AGD stanowiące wyposażenie placówek prowadzonych przez 
Fundację.
Na ogólną wartość netto rzeczowych aktywów trwałych składają się:
- grunty                            10.439,54zł.
- budynki                         1.160.122,03zł.
-urządzenia techniczne i maszyny               4.575,60zł.
- środki transportu                9.995,01zł. 
- inne środki trwałe (w tym grupa 8 oraz nakłady inwestycyjne)        1.340.100,65zł.
 Razem          2.525.232,83zł.
Szczegółowy zakres zmian wartości rodzajowych środków trwałych przedstawiony jest poniżej.
Stan wartości początkowej grup rodzajowych środków trwałych:
Nazwa grupy składnika majątku trwałego   Stan na początek roku obrotowego brutto       Zwiększenia    
Zmniejszenia Stan na koniec okresu obrotowego brutto
Rzeczowy majątek trwały                                3.054.627,89                       342.613,65      174.968,96          
3.222.272,58
Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 10.439,54                                       0,00                      
0,00                 10.439,54
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 1.516.876,68                        0,00                     174.968,96 
1.341.907,72
Urządzenia techniczne i maszyny                12.381,98                                       4.575,60       0,00                 
16.957,58
Środki transportu                                               68.354,74                                       0,00                      0,00            
      68.354,74
Inne środki trwałe                                              1.446.574,95                        338.038,05       0,00                 
1.784.613,00
Stan dotychczasowego umorzenia grup rodzajowych środków trwałych:
Nazwa grupy składnika majątku trwałego   Stan na początek roku obrotowego brutto       Zwiększenia    
Zmniejszenia Stan na koniec okresu obrotowego brutto
Rzeczowy majątek trwały                                594.731,24                       102.308,51        0,00                    
697.039,75
Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)     0,00                                        0,00                       0,00  
                  0,00
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 149.447,22                        32.338,47        0,00                    
181.785,69
Urządzenia techniczne i maszyny                  11.241,55                        1.140,43        0,00                    12.381,98
Środki transportu                                                56.474,53                        1.885,20        0,00                    
58.359,73
Inne środki trwałe                                                377.567,94                        66.944,41        0,00                    
444.512,35

II

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 
i PCPR-u).  Łączna wielkość przychodów z działalności statutowej wyniosła w 2014 roku 2.907.543,95 złotych, 
z czego darowizny wyniosły 1.112.232,45zł., dotacje z MOPS-u Łódź i Starostwa Powiatowego w Wieruszowie 
1.736.606,33zł., pozostałe 58.705,17zł.
W pozostałych przychodach określonych statutem uwzględniono wynik finansowy roku ubiegłego w wysokości 
2.859.456,20zł.
Przychody finansowe w kwocie 1.307,32zł. stanowią odsetki naliczone od środków pieniężnych 
zgromadzonych na rachunkach bankowych.

Koszty poniesione przez Fundację obejmują koszty realizacji zadań statutowych w wysokości 2.606.436,06zł., 
koszty administracyjne w wysokości 220.296,33zł. oraz pozostałe koszty w wysokości 128,99zł.
Na koszty finansowe w kwocie 3.481,94zł. składają się koszty odsetek za zwłokę w spłacie zobowiązań i 
różnice kursowe.
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III

Fundacja nie sporządza rachunku przepływów pieniężnych.
IV

Na koniec 2014 roku Fundacja zatrudniała 14 osób. Podpisane też miała umowy zlecenie m.in. z księgową i 
Dyrektorami RDD. 
W 2014 roku wypłacano wynagrodzenie Prezesowi Zarządu Fundacji. Jego roczna wysokość wyniosła 
47.267,00zł. brutto.

V

Fundusz statutowy Fundacji wynosi 10.000,00 zł. Nie uległ zmianie w 2014 roku.
Wszystkie koszty zostały pokryte bieżącymi przychodami

VI

W 2014 roku Fundacja nie udzielała gwarancji, poręczeń i innych zobowiązań związanych z działalnością 
statutową.
Fundacja posiada 100% udziałów w HOME and KIDS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w 
Łodzi KRS 0000482804. Sprawozdania podmiotu oraz Fundacji nie podlegają konsolidacji. Łączna wartość 
transakcji z podmiotem powiązanym wyniosła w 2014 roku 276.022,45 zł. Fundacja posiada należności w 
łącznej kwocie 19.058,71 zł na dzień 31.12.2015 roku.

VII

VIII

Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku i zostało 
sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności Fundacji w dającej się przewidzieć przyszłości. Po 
dniu bilansowym nie nastąpiły znaczące zdarzenia nieujęte w sprawozdaniu finansowym. 
Posiadane zasoby oraz źródła finansowania wskazują na brak zagrożenia w prowadzeniu dalszej działalności 
statutowej.

IX
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