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INFORMACJA DODATKOWA
DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

FUNDACJI RODZIN POLSKICH IM. SWJANA PAWLA II
za rok 2016

1. Nazwa i siedziba jednostki, podstawowy przedmiot dzialalnosci jednostki oraz
wskazanie wlasciwego s^du lub innego organu prowadz^cego rejestr:
1.1 Nazwa i siedziba: FUNDACJA RODZIN POLSKICH IM.SW.JANA PAWLA II
41-600 SWI^TOCHLOWICE, UL.KUBINY 6
1.2 Podstawowy przedmiot dzialalnosci:
Cele statutewe Fundacji:
a) Pomoc rodzinom polskim w kraju i poza terenem RP
b) Wspieranie malzenstw w sytuacjach kryzysowych
1.3Fundacja realizowala swoje cele poprzez:
• Prowadzenie wszechstronnej dzialalnosci w zakresie budowania i wspierania dialogu
miedzy osobami( w tym w szczegolnosci w rodzinie), grupami spoiecznymi, grupami
narodowosciowymi. Oraz rozwoju kontaktu miedzy spoleczenstwami.
• Przeciwdzialanie przemocy i zachowaniom antyspolecznym
• Inicjowanie i wspieranie nowatorskich rozwi^zan w roznorodnych dziedzinach zycia
spolecznego, a szczegolnie w ochronie zycia rodzinnego i profilaktyce spolecznej
• Popularyzacj a idei mediacji rodzinnej i spolecznej
• Pomoc na rzecz osob niepelnosprawnych
• Promocja i organizacja wolontariatu
• Dzialalnosc charytatywna
• Ochrona i promocja zdrowia
• Wspieranie nauki, edukacji oswiaty i wychowania
• Dzialania na rzecz rownouprawnienia osob i grup , zapobieganiu izolacji i
dyskryminacji( w tym szczegolnie ochrona praw kobiet oraz aktywizacja zawodowa i
pomoc w powrocie na rynek pracy po okresie pracy w domu)
• Propagowanie wykorzystania nowoczesnych technologii w ogolnie poj^tym
poradnictwie obywatelskim.
• Inspirewanie wspoldzialania na rzecz organizacji, ktorych celami statutowymi jest:
dzialalnosc kulturalna ,oswiatowa w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony
srodowiska, dobroczynnosci, ochrony zdrowia i pomocy spolecznej, rehabilitacji
zawodowej i spolecznej.
• Dzialalnosc wspomagaj^ca rozwoj gospodarczy, w tym rozwoj przedsi^biorczosci
• Dzialania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktow i wspolpracy
miedzy spoleczenstwami.
1.3 Wlasciwy s^d prowadz^cy rejestr: Fundacja zarejestrowana jest w Krajowym Rejestrze
S^dowym Rejestr Stowarzyszen, Innych Organizacji Spolecznych i Zawodowych,
Fundacji oraz Publicznych Zakiadow Opieki Zdrowotnej oraz Rejestrze Przedsi^biorcow
pod numerem KRS: 000386878.
1.4 W 2016 roku fundacja otrzymala status organizacji poz}tku pubiicznego.
2. Wskazanie okresu obj^tego sprawozdaniem:
3.1 Przedmiotowe sprawozdanie finansowe obejmuje rok obrotowy od 01.01.2016 r. do
31.12.2016 r.
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4.Wskazanie, czy sprawozdanie zostalo sporzqdzone prey zalozeniu Icontynuowania
dzialalnosci przez jednostk^ w daj^cej si§ przewidziec przyszloSci oraz czy istniej^
okolicznosci wskazuj^ce na zagrozenie kontynuowania przez nig dzialalnosc:
4.1 Sprawozdanie finansowe zostalo sporz^dzone przy zalozeniu kontynuowania dzialalnosci
przez jednostkf w 2017 roku oraz nie istniej^ okolicznosci wskazuj^ce na zagro:^enie
kontynuowania dzialalnosci.
Rachunek zyskow i strat minionego roku obrotowego wykazuje nadwyzk? kosztow nad
przychodami w wysokosci 25752,62 zl,
S.Omowienie przyj^tych zasad rachunkowosci, w tym metod wyceny aktywow
i pasywow:
Sprawozdanie finansowe zostalo przygotowane zgodnie z wymogami Ustawy z dnia
29 wrzesnia 1994 r o rachunkowosci (Dz.U. z 2009 roku nr 152 poz. 1223 z pozn. zmianami
obowi^uj^cymi jednostki mikro oraz organizacje nie prowadz^ce dzialalnosci gospodarczej.
Sprawozdanie finansowe sporz^dzone zostalo na podstawie ksi^g rachunkowych
prowadzonych w roku obrotowym zgodnie z dokumentacj^ przyj^tych zasad (polityki)
rachunkowosci. Wykazane w bilansie na koniec roku obrotowego aktywa i pasywa ustalono z
zastosowaniem metod wyceny wynikaj^cych z przyj^tych zasad rachunkowosci. Amortyzacja
srodkow trwalych dokonywana jest metodg liniow^ przy zastosowaniu zasady, iQ wszystkie
srodki trwale i wartosci niematerialne i prawne o wartosci do 3.500 zl b^d^ amortyzowane
jednorazowo w miesi^cu przekazania do uzywania, tj. w 100%. Natomiast powyzej kwoty
3.500 zl - odpisy amortyzacyjne dokonywane b^d^ wedlug stawek wynikaj^ych z zaiqcznika
do ustawy o podatku dochodowym od osob prawnych. Koszty ujmowane sq w momencie ich
poniesienia, zgodnie z zasadq memorialu. Przyj?te zasady rachunkowosci stosuje si? w
sposob ciqgty dokonujqc jednakowego grupowania operacji gospodarczych. Ustala si? wynik
finansowy i sporzqdza sprawozdanie finansowe aby informacje z nich wynikajqce byly
porownywalne w kolejnych latach.
DODATKOWE INFORMACJE I OBJASNIENIA
I.
Uzupelniaiace informacje o aktvwach i pasywach bilansu.
1. W roku obrotowym 2016 w majqtku jednostki nie wystqpily wartosci niematerialne i
prawne.
2. Nie zakupiono srodkow trwalych.
3. Zobowi^ania wobec budzetu panstwa i gminy z tytuhi praw wlasnosci budynkow i
budowli nie wyst^pujq.
4. W prezentowanym roku obrotowym organizacja nie utworzyla rezerw.
5. Nie dokonano zadnych odpisow aktualizujqcych wartosc naleznosci.
6. Zobowiqzania dtugoterminowe nie wyst^pujq
7. Organizacja nie ma zadnych zobowiqzan z tytulu dluznych instrumentow finansowych,
gwarancji i por^czeh lub zobowi^an warunkowych nieuwzgl^dnionych w bilansie.
8. Organizacja nie udzielata kredytow czlonkom organow administrujqcych, zarzqdzajqcych i
nadzorujqcych, a takze zobowi^an zaciqgni^tych w ich imieniu tytulem gwarancji i por^czen
wszelkiego rodzaju.
9. Organizacja nie posiada udzialow i akcji.

II.

Uzupetniamce dane o przychodach i kosztach oraz wyniku finansowym.

PRZYCHODY

Kwota
79111,84

DAROWIZNY i
GRANTY

82724,30

DOTACJE
POZOSTALA
DZIALALNOSC
STATUTOWA

5389,83

PRZYCHODY
OPERACYJNE

23003,21

PRZYCHODY
FINANSOWE

1892,28
Razem

2.Struktura kosztow
Lp. Wyszczegolnienie
\.

2.

3.
4.
5.
6
7

192121,46
Kwota
32511,30

AMORTYZACJA
ZUZYCIE MATERIALOW I ENERGII
USLUGI OBCE
PODATKII OPLATY
WYNAGRODZENIA
UBEZPIECZENIE SPOLECZNE
POZOSTALE KOSZTY

40844,74
50328,54
140,00
67398,98
10217,86
3833,51

205274,93

Razem

I Pozostale koszty
III. Informacje uzupelniajace :
1. Przeci^tne zatrudnienie w grupach zawodowych
jest nast^pujqce
Przeci^tne
Lp Grupa zawodowa
zatrudnienie
1. Pracownicy na stanowiskach
2,034
nierobotniczych
RAZEM

12599,15

2,034

2.Wynagrodzenia dla osob wchodzqcych w sklad organow zarzqdzajqcych nadzorujqcych nie
wyst^pujq.
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IV. Informacje o znaczacych zdarzeniach dotvczacych lat ubiegtych i zdarzeniach,
ktore wystapily PO dniu bilansowym .
1. W sprawozdaniu finansowym nie uj?to zadnych znaczqcych zdarzen z lat ubieglych.
2. P0 dniu bilansowym nie wystapily zadne inne znaczqce zdarzenia, ktorych nie
uwzgl^dniono w sprawozdaniu .
3. W roku obrotowym nie dokonano zmian zasad rachunkowosci.
Siemianowice SI. 31.03.2017 r.
Sporzqdzila :

FUNDACJA RODZIN
POLSKICH IM.6W.JANA
PAWLA 11
UL BPAT.KUBINY5
41,-600 $yy!ETOCHLQVy|CE,

BILANS
sporz5}dzony na dzien:

31 2-2016,

Nazwa jednostki. adres

Wiersz

AKTYWA

1

2

A
1
II
III
IV
V
B
1
II
III
1.
2.
IV

c
1

2

II
III
IV

123 437,37

135 728,39

123 437,37

14 086,53

82 967,80

14 086,53
14 086.53

72 158,10
72158,10
2 265,70

206 405,17
149 814,92
Stan na koniec
roku
biez^cego

roku
poprzedniego

Kapitaf (fundusz) wlasny, w tym:
Kapital (fundusz) podstawowy
Kapital (fundusz) z aktualizacji wyceny
Wynik finansowy netto za rok obrotowy
Wynik finansowy z lat ubieglych
Zobowiqzania i rezerwy na zobowlqzania
Zobowi^zania z tytutu kredytow i pozyczek
Rezerwy na zobowi^zania
Inne zobowi^zania
Rozliczenia mi^dzyokresowe
Pasywa razem

135 728,39

8 544,00

Srodki pieni§zne
Inne inwestycje krotkoterminowe
Krotkoterminowe rozliczenia mi^dzyokresowe
Nalezne wplaty na kapitai (fundusz) podstawowy
Aktywa razem
PASYWA

roku
bieiqcego

roku
poprzedniego

Aktywa trwale
Wartosci niematerialne 1 prawne
Rzeczowe aktywa trwate, w tym srodki tnwate
Naleznosci diugoterminowe
Inwestycje diugoterminowe
Dtugoterminowe rozliczenia mi^dzyokresowe
Aktywa obrotowe
Zapasy rzeczowych aktywow obrotowych
Naleznosci krotkoterminowe
Inwestycje krotkoterminowe

Wiersz

A
1
II
III
IV
B
1

Stan na koniec

!

66 021,05
111 172,63

40 268,43
111 172,63

-5 622,54

-25 752,62

-39 529,04
83 793,87

-45 151,58
166 136,74

83 793,87

24 526,25
141 610,49

149 814,92

206 405,17

J103.2pi7r
Podpisy
u l . BytkO¥i/ska 2 0 / 4 1 - 1 C 6 S i s m - c e
M i P : 6 4 3 - 1 0 1 ' •54-04;«EGoS; 2 7 7 1 2 4 6 1 2

3 ' eoe-j-s-gt)

Fundacja

Mar

Drukowane programem DRUKl GOFIN Wydawnictwa Podatkowego GOFIN - www.Druki.Gofin.pl

/fe^fW^'
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Nazwa jednostki, acires

Rachunek zyskow i strat
za okres od .,. 01:01:201.6 .. .do... ,31:12:20.1.6
Rachunek zyskdw i strat na podstawie zaiqcznika nr 4 ustawy o rachunkowosci
dla organizacji nieprowadzqcych dzialalnosci gospodarczej

Pozycja

Wyszczegolnienie

1

A.
1.

2
Przychody podstawowej dziatalnosci operacyjnej i zrownane z nimi,
w tym zmiana stanu produktdw (zwi^kszenie - wartosc dodatnia,
zmniejszenie - wartosc ujemna)
Przychody z dziatalnosci pozytku pubiicznego I zrdwnane z nimi:

2.

Przychody z nieodptatnej dzialalnoSci pozytku pubiicznego
Przychody z odptetnej dzialalnosci pozytku pubiicznego, w tym zmiana
stanu produktow (zwif kszenie - wartosd dodatnia, zmniejszenie wartosc ujemna)

1.

B.
1.

Koszty podstawowej dzialalnosci operacyjnej
Koszty dzialalnosci pozytku pubiicznego
Koszty nieodplatnej dzialalnosci pozytku pubiicznego

a)
b)

Amortyzacja
Zuzycie materialow i energii
Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia spoleczne i inne swiadczenia
Pozostate koszty
Koszty odplatnej dzialalnosci pozytku pubiicznego
Amortyzacja
Zuzycie materialow i energii
Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia spoteczne i inne swiadczenia

1.

c)
d)
2.
a)
b)
c)
d)

c.

D,
E.
1.
il.

Pozostale koszty
Pozostale przychody i zyski, w tym aktualizacja wartosci aktywow
Pozostale koszty i straty, w tym aktualizacja wartosci aktywow
Wynik finansowy netto ogolem
Nadwyika przychodow nad kosztami (wartosc dodatnia)
Nadwyzka kosztow nad przychodami (wartosc ujemna)

Kwota za rok
poprzedni

Kwota za rok
biezqcy

3

4

223 956,96
223 956,96
223 956,96

7 835,00
246 145,99
246 145,99
246 145,99
23 950,46
55 547,33
106 452,66
60 195,54
0,00

16 306,61
1 740,12
-5 622,54

24 895,49
12 599,15
-25 752,62

-5 622,54

-25 752,62

Podpis

Data sporzgdzenia

^^"^^^

205 274,93
205 274,93
199 277,70
32 511,30
35 705,50
77 616,84
53 444,06
5 997,23
5 997,23

.31..03..2.017.r.
,1 D «

167 225,97
167 225,97
159 390,97

mi^iec
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