
DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

I

Na dzień 31 grudnia 2015 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, inwestycje w budynki 
przeznaczone na prowadzenie RDD na Godnej, Jarowej, w Czarnocinie i Zgierzu, 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 - 1.847.386,32zł.
- urządzenia techniczne i maszyny - 3.050,52zł.
- środki transportu - 19.789,47zł. 
- inne środki trwałe (w tym grupa 8 oraz nakłady inwestycyjne) - 1.014.132,65zł.
 Razem: 2.894.798,50zł.

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 2015 roku 3.244.288,49 złotych, 
z czego darowizny wyniosły 1.155.729,45zł., dotacje z MOPS-u Łódź i Starostwa Powiatowego w Wieruszowie 
2.066.048,94zł., pozostałe 22.510,10zł.
W pozostałych przychodach określonych statutem uwzględniono wynik finansowy roku ubiegłego w wysokości 
2.951.445,06zł.
Przychody finansowe w kwocie 203,09zł. stanowią odsetki naliczone od środków pieniężnych zgromadzonych 
na rachunkach bankowych.

Koszty poniesione przez Fundację obejmują koszty realizacji zadań statutowych w wysokości 2.941.647,79zł., 
koszty administracyjne w wysokości 125.849,87zł. oraz pozostałe koszty w wysokości 249,11zł.
Na koszty finansowe w kwocie 20.111,28zł. składają się spisane w koszty przedawnione należności.

III

Fundacja nie sporządza rachunku przepływów pieniężnych.
IV

Na koniec 2015 roku Fundacja zatrudniała 13 osób. Podpisane też miała umowy zlecenie m.in. Dyrektorami 
RDD i księgową. W 2015 roku wypłacano wynagrodzenie Prezesowi Zarządu Fundacji. Jego roczna wysokość 
wyniosła 39.604,00zł. brutto. 
Wypłacono także wynagrodzenie dla Członka Zarządu w wysokości w wysokości 44.263,00zł.

V

Fundusz statutowy Fundacji wynosi 10.000,00 złotych. Nie uległ zmianie w 2015 roku.
Wszystkie koszty zostały pokryte bieżącymi przychodami

VI

Na dzień 31 grudnia 2015 roku Fundacja posiada zobowiązania w kwocie  113.519,04 złote, na które składają 
się nieprzeterminnowane zobowiązania wobec kontrahentów z tytułu niezapłaconych faktur na kwotę 
64.318,79zł., zobowiązania podatkowe w kwocie 36.030,63zł., zobowiązania z faktur na przełomie roku 
13.169,62zł.
Na dzień 31 grudnia 2015 roku Fundacja posiada należności w kwocie 215.120,48zł., na które składają się 
należności z tytułu dostaw i usług w kwocie 65.504,90zł., należności z tytułu wynagrodzeń i rozliczeń z 
pracownikami w kwocie 8.592,76zł., należności podatkowe i ZUS 73.040,08zł., wpłacone kaucje 5.200,00zł., 
należności z tytułu udzielonej pożyczki spółce Home&Kids Sp. z o.o. 60.000,00zł. i pozostałe należności 
2.782,74zł. 
Na dzień bilansowy Fundacja posiada rozliczenia międzyokresowe czynne w kwocie 5.134,09zł., na które 
składają się rozliczane  w czasie koszty polis ubezpieczeniowych, domeny internetowe i wpisy do baz danych. 
w 2015 roku Fundacja nie udzielała gwarancji, poręczeń lub innych zobowiązań związanych z działalnością 
statutową.

Druk: NIW-CRSO
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VII

VIII

. Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku i zostało 
sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności Fundacji w dającej się przewidzieć przyszłości. 
Porównywalne dane finansowe prezentowane są za okres od 01 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku. 
W chwili sporządzenia sprawozdania nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania 
działalności przez Fundację.

IX

. Dochód Fundacji w całości korzysta ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie 
Art. 17 ust.1par4 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Po dniu bilansowym nie wystąpiły znaczące zdarzenia nieujęte w sprawozdaniu finansowym.

Druk: NIW-CRSO


