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1. Dane i informacje uzupełniające o aktywach i pasywach

1. Zmiany w ciągu roku obrotowego wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych:
A/ Środki trwałe i  ich umorzenia – nie występują
C/ Wartości niematerialne i prawne i ich umorzenia – nie występują
2. Wartość gruntów użytkowanych wieczyście  - Fundacja  nie posiada gruntów w użytkowaniu wieczystym.
3. Wartość nie amortyzowanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, 
dzierżawy i innych umów
Nie występują
4. Inwestycje długoterminowe – nie występują.
5. Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych lub praw - nie występują.
6. Zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego tytułu uzyskania prawa do 
własności budynków i budowli  -
 Nie występują
7. Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego:
Fundusz założycielski 2 500,00 
Fundusz z aktualizacji wyceny 0,00 
Razem 2 500,00 
Pozostałe fundusze nie występują.

8. Zobowiązania według okresów wymagalności
Wyszczególnienie Okres wymagalności Razem
 do 1 roku powyżej 1 roku 
 Stan na 
 BO BZ BO BZ BO BZ
1 2 3 4 5 (2 + 4) (3 + 5)
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych            
2. Zobow.wobec poz.jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale            
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 23 118,00 4 198,85 0,00 0,00 23 098,53 4 198,85
   – kredyty i pożyczki 19,47         0,00
   – z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych            
   – inne zobowiązania finansowe            
   – z tytułu dostaw i usług 23 098,53 4 198,85 0,00 0,00 23 098,53 4 198,85
   – zaliczki otrzymane na dostawy i usługi            
   – zobowiązania wekslowe               – inne         0,00 0,00
Razem 23 118,00 4 198,85 0,00 0,00 23 098,53 4 198,85

9. Należności według okresów wymagalności 
Wyszczególnienie Okres wymagalności Razem
 do 1 roku powyżej 1 roku 
 Stan na 
 BO BZ BO BZ BO BZ
1 2 3 4 5 (2 + 4) (3 + 5)
I. Należności od pozostałych jednostek 0,00 11 065,37 0,00 0,00 0,00 11 065,37
- z tytułu dostaw i usług 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-  z tytułu  podatków, dotacji, ceł, ubezp.społ.i zdr.oraz innych tytułów publicznoprawnych 0,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00
- inne 0,00 11 065,37 0,00 0,00 0,00 11 065,37
- dochodzone na drodze sądowej 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Razem 0,00 11 065,37 0,00 0,00 0,00 11 065,37

10. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności - nie wystąpiły przesłanki do utworzenia.
11. Propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za  rok obrotowy 
 Nadwyżkę przychodów nad kosztami za 2016 rok  w wysokości  155 696,62 Zarząd  proponuje przeznaczyć 
na zwiększenie  przychodów roku następnego.

12. Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów  oraz przychodów przyszłych okresów  
Nie występują.
13. Dane o stanie rezerw - nie tworzono.
14. Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki  
   – z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społ.i zdr.oraz innych tyt.publicznoprawnych            
   – z tytułu wynagrodzeń            

 Na majątku jednostki nie ciążą żadne zabezpieczenia z tytułu zobowiązań firmy.
15. Zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia
Jednostka nie udzieliła poręczeń i gwarancji powodujących powstanie zobowiązań warunko
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Sporządzono dnia:

II

Dane i informacje  uzupełniające o przychodach i kosztach

I. Struktura zrealizowanych przychodów

W okresie sprawozdawczym uzyskano przychody w wysokości  - 257 973,95 zł
II. Struktura poniesionych kosztów.

Koszty w okresie sprawozdawczym wyniosły ogółem  102 277,33 zł
z czego:
-      99 009,53 zł  to koszty realizacji zadań statutowych – koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego,

-      3 267,51 zł to koszty administracyjne,
-      0,29 zł - koszty finansowe - (odsetki).

III

III. Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym 
od wyniku finansowego 

Zysk brutto -           155 696,62
1.  Przychody ogółem         257 973,95
2.  Koszty ogółem         102 277,33
4. Dochód organizacji pożytku publicznego, przeznaczony na działalność statutową     155 696,62
5.     Podstawa opodatkowania -                  0,00
6.     Podatek  -                    0,00

IV

Informacje o  zatrudnieniu
1. Fundacja nie zatrudnia pracowników. Swoją działalność opiera na pracy społecznej wolontariuszy.
2. Nie wypłacono wynagrodzenia członkom Zarządu w okresie sprawozdawczym.

V

Pozostałe informacje
1 Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku 
obrotowego
Nie występują
2 Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nie uwzględnionych w 
sprawozdaniu finansowym
  Nie występują
3 Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości  - Nie występują
4 Informacje liczbowe zapewniają porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający 
ze sprawozdaniem za rok obrotowy.
Dostosowano wzór bilansu oraz rachunku zysków i strat do zmian, wynikających z nowelizacji Ustawy 
o rachunkowości. Ze względu na specyfikę jednostki zastosowano w określonych pozycjach większą 
szczegółowość. W przypadku gdy informację dotyczące poszczególnych pozycji bilansu oraz rachunku zysków 
i strat nie wystąpiły 
w jednostce zarówno w roku obrotowym, jak i za rok poprzedzający rok obrotowy, to pozycje te pominięto.
5 Pozostałe pozycje informacji:
Pozostałe pozycje informacji dodatkowych, przewidywane przez Załącznik nr 1 do Ustawy o Rachunkowości z 
dnia 29 września 1994 r., nie wystąpiły.
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