
DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

I

Rzeczowe aktywa trwałe - Środki trwałe
Wartość początkowa                                 228453,62       
w tym: 
inne środki trwałe                                411,51  
inwestycje w obce środki trwałe      228042,11
Zwiększenia 
urządzenia  techniczne i maszyny       9274,20
inne środki trwałe                             7729,80
Amortyzacja                                                     30408,10
w tym: 
inne środki trwałe                              969,10                  
inwestycje w obce środki trwałe      29439,30
Stan na koniec roku                                  215049,22               
w tym: 
urządzenia  techniczne i maszyny       9274,20
inne środki trwałe                             7172,21                          
inwestycje w obce środki trwałe     198602,81  
Fundacja nie posiada 
- gruntów użytkowanych wieczyście,
- nieumarzalnych środków trwałych używanych na podstawie umowy najmu lub dzierżawy
- wartości niematerialnych i prawnych,
- zobowiązań wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa 
własności budynków i budowli.
Fundacja nie tworzy funduszy zapasowych i rezerwowych. Zysk za rok 2015 w wysokości 16480266,76 zł 
zostanie przeznaczony na zwiększenie przychodów roku następnego.
Na wynik działalności składa się:
- wynik na działalności statutowej ogólnej 2516535,95
- wynik na działalności statutowej z specjalnym przeznaczeniem 13963730,81
Fundacja nie tworzyła rezerw, ani nie dokonywała odpisów aktualizacyjnych wartości należności.
Fundacja nie posiada zobowiązań długoterminowych, wszystkie zobowiązania Fundacji zostały uregulowane na 
początku 2015 roku.
Fundacja posiadała jedynie czynne rozliczenia międzyokresowe w wysokości 595086,77 zł, są to naliczone na 
dzień 31.12.2014 roku odsetki bankowe a wypłacone w roku 2015.
Fundacja nie posiada zobowiązań zabezpieczonych na majątku ani zobowiązań warunkowych.

II

Druk: MPiPS



Fundacja osiąga przychody jedynie z nieodpłatnej działalności statutowej oraz odsetek bankowych 
wypłacanych od zgromadzonych środków na rachunku bankowym Fundacji.
Na strukturę przychodów składają się:
- przychody 2014 roku zwiększające przychody roku 2015                        15020927,35
- darowizny pieniężne od osób prawnych                                                   1512841,07
- darowizny pieniężne od osób fizycznych                                                  1129561,92
- darowizny rzeczowe                                                                                119551,08
- nawiązki sądowe i świadczenia pieniężne                                                    28003,24
- odpis podatkowy 1%                                                                             6385548,99
- wpłaty od członków Rady Fundacji                                                               7200,00
- inne przychody (prowadzenie subkont, likwidacja, bal charytatywny, inne)   398558,38
- przychody finansowe                                                                               460823,72 
Razem                                                                                                   25063015,75
Na strukturę kosztów składają się:
- koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego   7810371,41
w tym:
świadczenie pieniężne                 62958,88
świadczenia niepieniężne         7747412,53 
- koszty administracyjne                                                                            770488,76
w tym
- zużycie materiałów i energii       25988,57
- usługi obce                             124834,11
- wynagrodzenia oraz 
  ubezpieczenia społeczne i inne  570558,81
- amortyzacja                             30408,40
- pozostałe koszty                       18698,87
- pozostałe koszty                                                                                          1888,82
Razem koszty                                                                                          8582748,99  

Fundacja nie dokonywała odpisów aktualizacyjnych środków trwałych ani wartości zapasów.
Fundacja w 2015 roku nie zaniechała żadnej działalności.
W 2015 roku nie występowały zyski i straty nadzwyczajne.

III

Jednostka nie sporządza rachunku przepływów środków pieniężnych

IV

j) zatrudnianie i wynagrodzenia

Wyszczególnienie Przeciętne zatrudnienie w roku

Dyrektor Zarządu                    1,00
Główny Księgowy                    1,00
Księgowy                                    1,00
Specjalista do spraw 
administracyjnych i księgowości    1,00
Referent                                    1,00
Konsultant                                    0,50
Ogółem                                    5,50
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie wszystkich członków organu zarządzającego (Zarząd)- 17208,34 zł
Fundacja nie udziela pożyczek
Fundacja nie miała obowiązku badania sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta.

V

Nie dotyczy

VI

Nie dotyczy

VII

Nie dotyczy

VIII

Nie dotyczy

IX

Nie dotyczy
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