
DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

I

W okresie sprawozdawczym w Fundacji nie występowały aktywa, ani pasywa trwałe. W szczególności, 
Fundacja nie posiadała środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, ani zobowiązań 
długoterminowych (o okresie spłaty powyżej 12 miesięcy).
Fundacja nie korzystała w roku 2016 z kredytów bankowych lub pożyczek na finansowanie bieżącej 
działalności statutowej, ani nie udzielała poręczeń i innych gwarancji.

II

W okresie sprawozdawczym Fundacja osiągnęła przychody łączne w wysokości 54 591,98 zł, na co składały 
się: przychody z darowizn pieniężnych (12 150 zł), środki przekazane w ramach tzw. 1% (4 795,60 zł), 
darowizn rzeczowych (5 325 zł), sprzedaży przedmiotów darowizn w ramach odpłatnej działalności pożytku 
publicznego (7 200 zł), wyniku finansowego z roku 2015, przeznaczonego uchwałą Rady Fundacji nr 
03/28/06/2016 z dnia 28.06.2016 na działalność statutową w roku 2016 (24 957,57 zł) oraz przychodu z 
odsetek bankowych (163,81 zł).
Na koszty w wysokości (38 560,69 zł) w okresie sprawozdawczym składały się: koszty nieodpłatnej działalności 
pożytku publicznego (10 834,04 zł), koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego (11 243,62 zł), koszt 
rozliczenia niezawinionych niedoborów w magazynach po inwentaryzacji w styczniu 2016 roku (10 313,36 zł) 
oraz koszty działalności operacyjnej (6 169,67 zł).

III

Fundacja nie posiadała aktywów, ani pasywów walutowych.

IV

Fundacja nie jest podmiotem wymienionym w art. 45 ust. 3 ustawy o rachunkowości i nie tworzy części 
sprawozdania tam wymienionych.

V

W okresie sprawozdawczym Fundacja nie zawierała umów, których skutki majątkowe istotnie zmieniałyby 
sytuację podmiotu.
Fundacja nie zatrudnia pracowników, członkowie Zarządu nie otrzymują wynagrodzenia.

VI

Druk: MPiPS



Sporządzono dnia:

W latach 2012-2013 Fundacja prowadziła księgi rachunkowe z zastosowaniem rozporządzenia Ministra 
Finansów z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek 
niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzących działalności gospodarczej. Zgodnie z par. 1 ust. 4 tego 
rozporządzenia:
Różnica pomiędzy przychodami a kosztami, o których mowa w ust. 2 i 3, ustalona w rachunku wyników, 
zwiększa — po zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego — odpowiednio przychody lub koszty w 
następnym roku obrotowym; różnicę dodatnią można zaliczyć na zwiększenie funduszu statutowego.
Oznacza to, że w wypadku zatwierdzenia sprawozdania finansowego, wynik nie mógł być przenoszony w 
bilansie roku kolejnego jako wynik finansowy z lat ubiegłych. Należało zaliczyć taki wynik co do zasady do 
przychodów lub kosztów następnego roku obrotowego, a w przypadku wyniku dodatniego można było zaliczyć 
na zwiększenie funduszu statutowego. Katalog dopuszczonych prawem działań w tym zakresie był zamknięty.
Wobec powyższego wynik finansowy za rok 2012 (strata 4183,82 zł) nie mógł występować w bilansie roku 
2013 w pozycji wynik finansowy netto z lat ubiegłych, ale poprzez pozycję w kosztach rachunku wyników 
powinien zmniejszyć wynik finansowy roku 2013 do wartości 12 829,56 zł (zamiast 17 013,36 zł podanych w 
sprawozdaniu za rok 2013).
Ponieważ organ zatwierdzający nie zdecydował o zwiększeniu funduszu statutowego w oparciu o wynik roku 
2013, wynik ten powinien w całości zwiększyć przychody roku 2014 i nie mógł być wykazany w pozycji wynik 
finansowy netto z lat ubiegłych w bilansie roku 2014. Zatem wynik finansowy roku 2014 powinien być dodatni i 
wynieść 7 097,47 zł (zamiast straty 5732,09 zł).
Do sprawozdania za rok 2014 rozporządzenie, wymienione powyżej, nie mogło być stosowane, zgodnie z 
przepisami przejściowymi ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o rachunkowości (art. 2 ust.1). Do 
Fundacji nie miał również zastosowania zapis cytowany powyżej, przeniesiony do ustawy o rachunkowości (art. 
47 ust. 3a) na mocy tej samej nowelizacji. Organ zatwierdzający Fundacji nie podjął bowiem decyzji określonej 
w art. 3 ust. 1a ustawy o rachunkowości. W tym stanie rzeczy o przeznaczeniu wyniku finansowego decyduje 
wyłącznie uchwała organu zatwierdzającego. Organ zatwierdzający przyjął sprawozdanie błędnie wykazujące 
stratę, gdy Fundacja faktycznie osiągnęła zysk. Wobec braku regulacji zawartych w rozporządzeniu oraz braku 
obowiązku stosowania art. 47 ust. 3a ustawy o rachunkowości, ostrożność prawna nakazuje przyjąć, że wynik 
roku 2014 nie został w żaden sposób podzielony przez organ zatwierdzający. Wynik ten (7 097,47 zł) należy 
zatem wykazywać w sprawozdaniach lat 2015 i 2016 w pozycji pasywów bilansu A. V – Zysk (strata) z lat 
ubiegłych. 
W konsekwencji nowelizacji ustawy o rachunkowości, dokonanej ustawą z dnia 11 lipca 2014 r., sprawozdania 
finansowe za lata 2014 i lata kolejne powinny być sporządzane przez Fundację na podstawie załączników do 
ustawy o rachunkowości. Ponieważ sprawozdanie za rok 2015 nie zostało sporządzone zgodnie z 
którymkolwiek załącznikiem do wymienionej ustawy, w sprawozdaniu niniejszym podano przekształcone 
wartości porównawcze, uzgodnione z załącznikiem 1 do ustawy o rachunkowości, rachunek zysków i strat 
podano w wariancie porównawczym.

VII

Fundacja nie uczestniczyła we wspólnych przedsięwzięciach wymagających konsolidacji finansowej.

VIII

Fundacja nie łączyła się innymi podmiotami w okresie sprawozdawczym.

IX

X

Druk: MPiPS


