
Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym  
„Słoneczko” 
Stawnica 33a 
77-400 Złotów 
 
 
     INFORMACJA  DODATKOWA 
 
(załącznik do bilansu oraz rachunku zysków i strat od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.) 
 
1. Metody wyceny 
 
1.1. Charakterystyka metod wyceny: 
a) Majątek trwały wycenia się  według ceny nabycia. 
    Składniki majątkowe o wartości początkowej wyższej od 1 000 zł i nie przekraczającej 
    kwoty 3 500 zł zalicza się do środków trwałych niskocennych i  amortyzuje się  
    jednorazowo. 
    Przedmioty o okresie używania dłuższym niż rok, o wartości początkowej 
    nieprzekraczającej jednostkowo kwoty 1 000 zł nie są zaliczane do środków trwałych.  
    Cenę nabycia środka trwałego powiększają koszty jego wytworzenia. 
b) Zapasów  Fundacja nie posiada. 
c) Krajowe środki pieniężne wycenia się wg wartości nominalnej, przy czym wartość    
    nominalna obejmuje również odsetki dopisane przez bank do stanu rachunków. 
d) Zagraniczne środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych przelicza się na  
    walutę polską po kursie średnim ustalonej dla danej waluty obcej przez NBP na ten dzień. 
e) Rozrachunki na dzień powstania wycenia się wg wartości nominalnej, a na dzień bilansowy  
    w kwocie wymagającej zapłaty. 
f) Fundusz statutowy oraz pozostałe aktywa i pasywa wycenia się według wartości   
   nominalnej. 
g) Amortyzacja dokonywana jest metoda liniową. Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się 

począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek trwały lub wartość 
niematerialną i prawną przyjęto do użytkowania. 

 
1.2. Fundacja nie stosuje zasady ostrożności. 
 
1.3. Zmiany metod wyceny środków obrotowych nie wystąpiły. 
 
1.4. Zmiany w stosunku do poprzedniego roku obrotowego sposobu sporządzania 
sprawozdania finansowego i nie wystąpiły. 
 
1.5. Nie wystąpiły znaczące zdarzeniach  po dniu bilansowym nie uwzględnionych w bilansie 
oraz rachunku zysków i strat. 
 
2. Uzupełniające dane o aktywach i pasywach 
 
2.1. Zmiany w ciągu roku obrotowego wartości trwałych i wartości niematerialnych 
i prawnych: 
 
 -stan środków trwałych brutto na dzień 01.01.2015 – 5 603 515,76 zł. 
- zmniejszenia w roku 2015 – 0,00 zł. 
- zwiększenia  w roku 2015 – 11 491,05 zł. 
- wartość brutto na dzień 31.12.2015 – 5 615 006,81 zł. 
- umorzenia na dzień 31.12.2015 – 714 772,67 zł. 
- wartość bilansowa na dzień 31.12.2015 – 4 900 234,14 zł. 



 
2.2. Inwestycje długoterminowe: 
      - stan na 01.01.2015  25 650 000,00 zł, 
      - stan na 31.12.2015  31 750 000,00 zł. 
 
2.3. Rezerwy nie występują. 
 
2.4. Zobowiązania długoterminowe nie występują. 
 
2.5. Zaległe zobowiązania krótkoterminowe  nie występują. 
 
2.6. Rozliczenia międzyokresowe: rozliczenia czynne, t.zn. rzeczywiste wydatki poniesione w  
     danym okresie przypadające na następne okresy rozliczeniowe – 2 069,74 zł. 
 
2.7. Zobowiązania zabezpieczone na majątku nie występują. 
 
2.8. Fundacja prowadzi dla podopiecznych wydzielone subkonta. Saldo tych subkont na dzień 
      31.12.2015 r. wynosi 32 820 870,35 zł. Kapitały własne wynoszą 37 594 973,85 zł. 
 
3. Struktura zrealizowanych przychodów i kosztów 
 
3.1. Struktura przychodów: 
 
razem przychody    26 806 947,71 zł. 
z tego: 
przychody statutowe    26 064 495,95 zł.   
 
3.2.Struktura kosztów: 
 
razem koszty                                 20 336 284,51 zł.  
w tym 
koszty realizacji zadań statutowych          20 336 284,51 zł.  
  
3.3. Inwestycje rozpoczęte                                     0,00 zł 
 
3.4. Zysk                       6 470 663,20 zł 
3.5. Podatek dochodowy od osób prawnych. 
 
1) dochód do opodatkowania            6 470 663,20  zł 
2) dochody zwolnione od podatku                                 6 470 663,20 zł  
        art. 17 ust. 1 pkt 4-8 ustawy – cele statutowe        6 470 663,20 zł 
Fundacja nie wykonywała odpłatnych świadczeń i nie prowadziła działalności gospodarczej. 
       
3.6. Jednostki powiązane kapitałowo. 
 Fundacja posiada udziały członkowskie w Spółdzielczym Banku Ludowym w Zakrzewie  
 na kwotę 50 000,00 zł.  
 
3.7. Zatrudnienie. 
   Umowy o pracę - 8,5 etatu oraz umowy cywilno-prawne.   
 
4. Źródła zwiększenia i sposób wykorzystania funduszu statutowego. 

    Fundusze statutowy             31 124 310,65 zł. 
        w tym fundusz założycielski      10 000,00 zł. 
                fundusz zapasowy    31 114 310,65 zł. 



     Fundusz zapasowy składa się z wyników finansowych za lata ubiegłe. 
 
5. Informacje o udzielonych gwarancjach, poręczeniach i innych zobowiązaniach związanych 
z działalnością statutową 
 
Fundacja nie udzieliła gwarancji, poręczeń i nie zaciągała zobowiązań związanych z 
działalnością statutową. 
 
 
6. Tendencje zmian w przychodach i kosztach oraz  składnikach majątku i źródłach ich 

finansowania. 
 
  Fundacja nie przewiduje zmian w strukturze przychodów i kosztów w kolejnym roku 
obrotowym.  
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