
DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

I

Na dzień 31 grudnia 2016 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                                                                     2.282.341,20zł.
- urządzenia techniczne i maszyny                                  14.990,55zł.
- środki transportu                                                          12.522,75zł. 
- inne środki trwałe (w tym grupa 8 oraz nakłady inwestycyjne)              703.820,30zł.
 Razem                                                      3.024.114,34zł.

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 2016 roku 3.484.178,46 złotych, 
z czego darowizny wyniosły 1.068.924,67zł., dotacje z MOPS-u Łódź, Starostwa Powiatowego w Wieruszowie i 
Piotrkowie Trybunalskim, Gminy Wałbrzych i Powiatu Zgierskiego 2.372.508,80zł., pozostałe 42.744,99zł.
W pozostałych przychodach określonych statutem uwzględniono wynik finansowy roku ubiegłego w wysokości 
3.115.776,06zł.
Przychody finansowe w kwocie 719,53zł. stanowią odsetki naliczone od środków pieniężnych zgromadzonych 
na rachunkach bankowych oraz odwrócone różnice kursowe bilansowe.

Koszty poniesione przez Fundację obejmują koszty realizacji zadań statutowych w wysokości 3.333.972,44zł., 
koszty administracyjne w wysokości 132.863,34zł. oraz pozostałe koszty w wysokości 21.911,43zł.
Na koszty finansowe w kwocie 345,23zł. składają się zapłacone odsetki za zwłokę.

III

Do wyceny różnic kursowych od środków pieniężnych w walutach obcych zgromadzonych na rachunkach 
bankowych zastosowano kurs NBP z dnia 30.12.2016 (tabela 252/A/NBP/2016). 1EUR-4,4240; 1 GBP -5,1445

IV

Fundacja nie sporządza rachunku przepływów pieniężnych.
V

Na koniec 2016 roku Fundacja zatrudniała 19 osób. Podpisane też miała umowy zlecenie m.in. z Dyrektorami 
RDD, księgową i z osobą rozliczającą dotacje. 
W 2016 roku wypłacano wynagrodzenie Prezesowi Zarządu Fundacji. Jego roczna wysokość wyniosła 
52.660,00zł. brutto. Wypłacono także wynagrodzenie dla Członka Zarządu w łącznej wysokości 54.837,69zł.

VI

Fundusz statutowy Fundacji wynosi 10.000,00 złotych. Nie uległ zmianie w 2016 roku.
Wszystkie koszty zostały pokryte bieżącymi przychodami

VII

Fundacja posiada 100% udziałów w spółce Home and Kids Sp. z o.o.
Na dzień 31.12.2016 Fundacja posiada należności od spółki Home&Kids z tytułu udzielonej pożyczki w 
wysokości 44.000,00zł. oraz z tytułu dostaw i usług 2.381,29zł.

VIII

Nie dotyczy.

IX

Druk: NIW-CRSO



Sporządzono dnia:2017-07-12

Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku i zostało 
sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności Fundacji w dającej się przewidzieć przyszłości. 
Porównywalne dane finansowe prezentowane są za okres od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku. 
W chwili sporządzenia sprawozdania nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania 
działalności przez Fundację.

X

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


