
SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI
za okres od 01.01.20t6 do 31.12.2016

F,I]}[DACJA wsPARcIA I RoZwoJU RoDZIll-Y,,ZIELONE w ZGÓRZE,
Adres siedziby i adres do korespondencji: Okólna 75,9I-526Łódź
e-mail : fundacj azielonewzgorze@ gmail.com
Data rejestracji: 27 .06.201ż
nr KRS: 0000425537 ; nr REGON: 10143596I
Zarząd Fundacji: prezes: Anna Guzek; wiceprezes: Maciej Guzek

Celami Fundacji są:

. przeciwdzińanierozpadowi rodziny i rozkładowi więzi rodzinnych,
o profilaĘkaprzemoay fizycznej i psychicznej w rodzinie orazuzależnień,
. propagowanie pozytywnych wzorców relacji w rodzinie,
o podnoszenie świadomości społecznej w kwestii przyazyn i skutków przemocy w rodzinie,
o przeŁamywanie toksycznych tabu w problematyce rodzinnej,
. pomoc w odbudowywaniu zerwanych więzi rodzinnych,
. pomoc w nawiąrywaniu kontaktów między rodzinami w trudnej sytuacji życiowej,
. propagowanie terapii rodzinnej, psychoterapii i arteterapii jako dróg wyjścia rodziny lub jednostki z kryzysu,
. promocja zdrowia psychicznego i profilaktyka zdrowotna, zwłaszcza profilaktyka chorób psychicznych,
. propagowanie kontaktu zprzyrodą i ekologicznego trybu Ęcia jako warunku zdrowia,
. promocja kontaktu ze sńuką orazt:wótczości indywidualnej jako drogi rozwoju osobistego i rodzinnego,
o edukacja i pomoc psychologicznaw zakresie zagadnień rwiązanych z adopcją i rodzicielstwem zastępczłffi,
. propagowanie idei traktowania adopcji jako szansy na pogłębienie rozwoju,
. propagowanie jawności adopcji orazĘciaw prawdzie jako warunku harmonii i miłości w rodzinie,
. propagowanie praĘki adopcji otwartej - w Ęch prrypadkach, gdy jest to mozliwe,
. wspieranie rozwoju kobiet oraz dzińalnośó na rzeczrównych praw kobiet i mężózyzn,
. zapobieganie wykluczeniu społecznemu i marginalizacji,
. pomoc w niwelowąniu skutków społecznych długotrwałego bezrobocia,
. zwiększenie szans zawodowychmłodzieĘ i dorosĘch, zwłaszczaniepełnosprawnych,
. aktywizacja społeczrości lokalnychpoprzezwłączenie ich w organizowane przezFundację projekty,
o udzielanie wsparcia i pomocy psychologicznej:
- rodzinom i osobom po stracie oraz palom niepłodnym,
- osobom doświadczającym skutków leczenia niepłodności,
- dorosĘm wychowanym przez inne osoby niżrodzice biologicmi,
- samotnym rodzicom oraz r odzinom zrekonstruowanym,
_ opiekunom zastępczym, wychowawcom dzieci po doświadczeniu straĘ i separacji orazrodzicom adopcyjnym,
- osobom i rodzinom doświadczającym problemów związanych z emigracją,
- dzieciom przebywającym w rodzinachzastępczych i w placówkach i ich bliskim,
- wychowankom placówek opiekuńczo-wychow aw czy ch,
- rodzicom rozwńającym ztzeczenie się praw rodzicielskich.

Programie Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (dwuletni projekt Więzi odNowa).
26.0l. - Fundacja otrzymŃa(dla celów swej działalności dogoterapeutycznej) w darowiźnie od Fundacji
Szarik z siedztbąw Warszawie, będącej w stanie likwidacji, przeszkolonego psa labradora.
Kontynuacj a dzińalności odpłatnej - Treningi Kompetencji Rodzicielskich i Wychowawcrych a

także warsztaĘ izajęciazadziałem psa pracującego w dogoterapii
Fundacja wzięłaudzińw poświęconej jej półgodzinnej łuovcrl RADIowE.l (Radio Łódź) w ramach
programu,,My decydujemy".
14.05. - Fundacja zaprojektowńaiprzeprowadziławarsźat arteterapeutyczny dla rodziców adopcyjnych oraz

osób pracującychzrodzinami adopcyjnymi na Konferencji "Male dziecko - tabu i mity w rozwoju i terapii]'

zorganizowanej w Warszavłie przezFundację WSPARCIE NA STARCIE we wspóĘracy z Ins§łutem

Pedagogiki Specjalnej, Ins§rtutem Wspomagania Rozwoju Człowieka i Edukacji APS, Fundacją Anny Florek

CzasDzieciństwa. Fundacja prezentowała też swoją działalnośó na stoisku edukacyjno-informacyjnym.

28.05. - Informacja o dofinansowaniu dwuletniego projektu Więzi odNowa w ramach konkursu F'IO.



Przeprowadzone zostńy: ;. 36-godziwtyTRENING KOMPETENCJI.RODZICIELSKICH i WYCHOWAWCZYCH
o 36-godzimy TRENING KoMUNIKACJI dla rodziców i opiekunów
. 28-godzinrty cykl włnszTATów ARTETERArEUTv62NCH dla mateĘ

których dzieci znaluĄ się w pieczy zastępczej
. 28-godzinrty cykl włnszTATow FoToGRAFIczNycH dla dorosĘch

z doświadczeniem wcześnie przerwanych więzi rodzinnych
. dwa l}-godzittne cykle wARsZTATÓw nocorERAPEUTYCZNYcH dla młodzieŻy

wychowującej się w młodzieżowym ośrodku socjoterapii
. 28_godziwty cyk| zl^lącTERApEUTycZNyCH dla dzieci wraz zopiekunami

(z udzińem psa pracuj ącego w do goterapii)
. il*u 28_godzinne cykle soCJoTERApII dla dwóch grup wiekolvych dzieci po traumie straty.

. 96 godzin KONSULTACJI SPECJALISTYCZNYCH dla uczestników projektu Więzi odNowa
(z pedagogami, psychologami i terapeutami)

. !2 wywIADóW etnograficznych z obszaruprzerwanych więzi rodzinnych
(wychowankowie innych osób niz rodzice biologiczni, osoby wychowujące dizięcipo przerwanych więziach)

najwyżsry'' doĘczącej problemów rodzin zastępczych i odbieraniadzieci polskim rodzinom zagranicą.

RODZICOW pt. ,rMoje dziecko, kocham je i rozumiemo' .

(pomoc w organizowaniu zajęó, zajmowanie się dziećmi uczestników warsztatów, praca przewodnika

psa pracującego w dogoterapii, prowadzenie warsztatów arteterapeutycznych orazwarcńatów

rękodzieła, konsultacje specjalistyczne, pomoc w promocji, pomoc w prowadzeniu stronY internetowej

Fundacji i profilu Fundacji na FB, zńożenie i moderowanie Forum internetowęgo,przeprowadzanie

wywiadów z osobami zobszaruproblematyki więzi, wsparcie informatycznę, wsparci prawne).

o kurs pt. pies-cywil - szkolenie dla psa pracującego w dogoterapii i jego przewodnika

/DoIT. 4Łapy Psa. Pozytywna Szkoła Przewodników Psów wŁodzi/
. szkolenie na temat nowych technologii w organizacjach pozarządowych /Fundacja Techsoup/

o W ramach projektu Łódzklego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej, w którym Fundacja

uczestnicz}: kursy grafiki komputerowej, mdrketingu, szkolenia prawne i doradztwo prawne i
finansowe otaz coaching /Instytut Spraw obywatelskich INSPRO/.

KoNsuLTAc.rn dla rodziców adopcyjnych i.opiekunów zastępczych, dla osób rozwazających adopcję

lub rodzicielstwo zastępcze, dlarodziców, których dzieci znalańy się w pieczy zastęPczej, oraz dla osób

wychowanych lub wychowuj ących się poza rodziną biologiczną.
o W 2016 r. Fundacja nie prowadziła dzińalności gospodarczej.

o W Fundacji od 01.01 do 3|.I2.byłazatrudniona pracownica na umowę o pracę na stanowisku

plastyka i etnologa, w wymiarze całego etatu.

o w okresie sprawozdawczymw Fundacji nie zostńaprzeprowadzonażadnakontrola.
o Roczne sprawozdanie finansowę stanowi załącznikdo niniejszego sprawozdaria.
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Wprowad zenie do sprawo zdania finansowe go za rok 2016,

l. Nazwa:
Siędziba:
NIP:
REGON: 1014359ó1

Forma prawna: fundacja

Właściwy sąd prowadzący rejestr:

Sąd Rejonowy ota ł_oozi _ ś.oo.i.s.i. w Łodzi,XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, Rejestr

stowarzyszeń,innychorganizacjispołecznychizawodowych,fundacjiipublicznychzakładówopiekizdrowótnej,
numęr KRS 0000425537

Cel działania o r ganizacji"

o przeciwd zińanięrozpadowi rodziny i rozkładowi więzi rodzinnych;

r profilaktyka przemocy i uzależnień, chorób psychicznych i samobójstw;

. propagowanie pozlywnych wzorców relacji w rodzinie;

rpodnoszenieświadomościwkwestiiprzyazyniskutkówprzemocywrodzinie;
o przełamywanie toksycznych tabu w dziędzinię adopcji;

. propagowanie terapii rodzinnej, psychoterapii i ańeterapiijako dróg wyjścia rodziny zkryzysu;

.propagowaniekontaktuzprzyrodąisztuką,promowanieekologicznegotrybuŻyciaitwórczości
indYwidualnej' 

, -^,łoi^ial<1rrrą 7.<tena'ep! , , 
adopcji oraz w

rpsychoedukĄawtemacieadopcjiirodzicięlstwazastępczęgo,propagowanlęJawnoscl
uzasadnionych przypadkach - adopcji otwartej;

rwspieranierozwojukobiet,działalnościnarzęczprawczłowiekairównouprawnienia;
, . zapobieganie wykluczeniu społecznemu;

.pomocwniwelowaniuskutkówspołecznychdługotrwałegobezrobocia;
rzwiększanieszanszawodowychosóbniepełnosprawnych;
r aktywizacjaspołeczności lokalnych;

r terapia i wsparcie psychologiczne dla: dorosłych wychowanych pozarodzinąbiologiczną, dladzieci w

rodzinach zastępczychi placówkach opiekuńczo_wychowawczych i resocjalizacyjnych oraz ich rodzin,

dla rodzin zrekonstruowanych, dla samotnych rodziców, dla matęk rozvłńĄącychzrzeczęlię się praw

rodzicielskich, dla rodzin z dzięćrri,i młodzieżą niepełnosprawnych intelektualni e i ftzycznie oraz

niędostosowaną społecznie, dla dzieci, Ńodztezy i młodych matęk w trudnej sYtuacji oraz dla ofiar

katastrof i klęsk żywiołowych;

.pomocpsychologicznawnastępującychsltuacjachżyciowych:strata,żałoba,rozwód,adopcja'
e.igracla niepłodność, zerwanę więzi, zabvrzenia przywiązalia,

2. Czas trwania działalności Fundacji jest nieograniczony,

3. Sprawozdanie finansowe jest 
"poi,ąd,on".,a 

okes od 01,01,2016r, do31,12,20l.6r,

4. W składjednostki nie wchodzą wewnętrzńejednostki organizacyjne sporządzające samodzięlnie sPrawozdania

finansowe.

5.Nadzięńsporządzeniasprawozdaniafinansowegoniesąznaneokolicznościizdarzeniąktóreświadczyłybyo
istnięniu powżnych zagrożeńdlakontynuowunia pr".rj.dnostkę działalności w najblizszym okręsie, Dlatego

sprawozdaniesporządzonoprryzałoŻeniu,Źedziałalnośńbędziekon§łruowanawokręsięniekrótszymniŻjeden
rok od dnia bilansowego,

6. w okresie ,por"ądruniusprawozdaniafinansowęgo nie nastąpiło połączeniejednostek,

7 . Przyjęta polityk",.".nr"o"*"ści w zakręsie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru,

Rok obrotowy i wchodzące w jego skład okresy sprawozdawczę,

l. Rokięm obrotowym Fundacji jest iok kalendarzor,vy;

2.okresemsprawozdawczymjestostatnidzieńrokukalendarzowego'alezgodniezprzyjętymizasadamipolityki.
rachunkowości co miesiąc sumowanę są obroty na kontach księgowych księgi głównej i uzgadniane z dziennikiem

braz zapisami na kontach ksiąg pomocniczych,

Metody wycęny aktywów i pasywów,

i. zasadywyceny aktywów i pasywów opierają się na zasadach określonych w ustawie o rachunkowości,

2. Aktywa i pasywa wycenia się nie rzadziej niznadzieńbilansowy w następujący sposób:

FUNDACJAWSPARCIAIRoZwoJURODZINY,,ZIELONEwZGÓRzE"
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a) środki trwałe wycenia się według cen nabycia lub kosźów wytworzenią lub wartości przeszacowanei (po

aktualizacjiwyceny)'pomniejszonychoodpisyumorzeniowelalortyzacyjne)ztym,żeśrodkitrwałe
otfzymane nieodpłatnie, wycenia rlę nu pojrtu*ie decyzji właściwego organu według wartości okeślonych w

decyzj\, uot ryńanena podstawie dr"*i;;;;;ń,ló rynkowej nuLi"notrzymania darowizny, Wartość

rynkową określa się na podsta.ie przecięffi;;;;",";;rch w obrocie rzeczamitego samego rodzaju i

gatunku, z uwzględnieniem ich stanu i stopnia ^lirycla. :h orzez Fundację od rozpr

b) Koszt wytwor".^i" "o.;*".i. 
ogoł tosdo;rzeczywiście poniesionych przez Fundację od rozpoczęcta

budowy, montażu, przystosowaniu i ut.pr"ńsrodka trwałego do dnia przyjęcia do uzYtkowania, Według

kosztów w}tworzenia wycenia się podstawowe środki trwałe, pozostał, i,oali trwałe, wartości niematerialne i

prawne *y'*";;;;;, *łu,nyrn 
"uk,esie 

oraz środki trwałe w budowie,

c) środki trwałe i *"ńs.i niematerialnę i p;;;;; 
" 

wańości wyższej od kwoty ustalonej w ustawie z dnia 15

lutego 1992r. o podatku dochodowym."d';;uń;ycn @z,u, z200|r,Nr sł poz, 654 ze zm) tj, powyżej

3.500 zł, zwane dalej podstawowymi s.oońrnii*ałymi, podlegają umorzeniu w równych ratach (metodą

liniową)napodstawieaktualnegopr."'.-"nv^.iiwedługstawekamońyzacyjnychokreślonychwustawie
o podatku dochodowym od osób o.*nr"h. stawki te określa się na dzień przyjęciaśrodka trwałego do

użytkowania. Amort}zację naliczarię j"jno._o*o za okres całego roku na koniec roku obrotowego, Nie

d) ffiT"ffifil]:il;::[HTl-dkitrwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości Pow'Żej 3'500

zł (z wyjątkiem grunów, którenie poor.gu;furnortyzacji) wycenia się w wartości netto tj, po pomniejszeniu

e) lllrukm:lffi}:,fi:;1,"ł l;,:.Tx:lr,'iJil,o"*n, *konstrukcji, adaptacji lub modernizacji),

to wartość początkową tych środków o"*rŃ;; się o sumę wydatków na ich ulepszenie, w tym także o

wydatki na nabycie części składowy.n ń;;;ónyń, ktorych jednostkowa cena nabycia przekracza3,500

zł, środki trwałe uwer:źa się za ulepszon", gay śu*u,"ydattór1 poniesionych na przebudowę, rozbudowę,

rekonstrukcję, adaptację lub modernizaju,* *rnl roku budżętowymprzetsacza3,500 ń, a wydatki te

po*odulą wrr"r, **"ill użytkowej * 
"rilr""t" a" wartości z driaprzyjęcia środka trwałego do

u"ytto**l"''iffi fi i;*::":lif*ffi *;;*::ttłXilT:'J":1lf ;'#|i:---

0i:'jJ,XTi1#-il'#I3fiT".[j?ilĘF:Łi;:::1;*"ffi,::,|Jze"wpisaniewkosńywmiesiącu
przyjęciaao ,łto*u,ia o wartości początkowej poniżej 3,500 zł netto;

c) pozostałe s."ń i.*uł" w użytkowaniu, tto,y,n j"onostkowa cena nabycia jest większa lub równa 1,000 zł,

; 'r:*lrutffi"l"j§H;ĘJr.."iu ,ię * o*::l",y:* ąącel zapłaly, c:yliłącniez odsetkami

naliczonymi na podstawie not odr.tto*y.h otrz}manych oa rc"t,ir,,nto*, odsetki od zobowiązń ujmuje się

w księgach *ń..n.i. ich zapLaty,l"*,ń" poai"iniz na koniec dnia kżdego kwartału;

i) środki pieniężne w kasie i na racłruntai; ;ńńi *r::.:.s-1: ;edług wńsci nominalnej, środki

pieniężnewyrazonewwalutachou.y"t,'*y*,,iasięnadzieńprzeprowadzeniaoperacji,wwartoŚci
nominalnej prze].iczonej na ńotepotstie *"Jń, u,*" zakupulub tursu sprzedaży dla danej waluty na dzień

p.r.p.o*udll'#;.;;ffińi".i ..ror*" go przezbank,z klórego usfug korzysta Fundacja,

Ustalenie wyniku finansowego

Ewidencja kosztów.

Dla rozliczenia kosztów rea'izaĄizadań statutowych, Fundacja ewidencjonuje.]<osztr w układzie kalkulacyjnym - konta

zespołu ,,5., dla kżdej o"r".ii-"a.ęure konto *"lity;;; i subanalityczne według potrzeb roz|iczania dotacji,

Biuro Ra ch u nkr,iwe,POL{O§T.

;,lłł-",ł:*l,:ł,:r-',Um,'
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Łodź, ul. Okólna 75

Fundacja Wsparcia i Rozwoju Rodziny ZIELONE WZGORZE

NlP 726-265-00-56

Rachunek zysków l strat
(wariant kalkulacyjny)

'ozycie Wyszczególnienie kwota za rok
,ń4 E

kwota za rok
,^1A

A.
Przychody netto ze sprzedaży produktów, usług, towarów i materiałów, w
tvm: 0.00 0,0(

od iednostek powiazanych
l. przvchodv netto ze spzedaży usłuq i produktów

ll. >rzvchodv netto ze sDrzedaży'towarów i materiałów
B Kosztv sDlżedaŃch produktów. usług, towarów i materiałów, w ty]n: 0.00 0,0

od iednostek oowiazanvch
l. (oszt wvtworzenia spzedanych produktów

ll, wańość sprzedanych towarów i materiałów
U. Zvsk (śtrata) brutto ze sorzedażv (A-B) oon 0.00

D. oszw sprzedażv
E. osztv oqólneqozarzadu
F Zvsk {strata) ze sprzedażv (C-D-E) 0.00 0,00

G. Pozostałe przychody operacyjne 41 859.09 135 494,76

l. 7vsk ze zbvcia niefinansowych aktywów trwaVch
ll. przvchodv z działalności statutowei 38 840.34 ,l4794.76

Dotacie iqrantv 26 709.35 86 354,0c

2. składki członkowskie
3. zbiórki Dubliczne
4. Darowiznv 1,1 262.00 13 79o.7ę

5 pozostałe 868,99 14 650,0c

lll. lnne orzvchodv operacvine 3 018,75 20 700.0c

H. Pozostałe koszty operacyjne 36 2,17,82 129 612,1

Strata ze zbvcia n ief i n ansowych aktywóW$ryąryg!
ll. Ak|lalizaaia wańości aktwów niefinansowvch

l ll. kosztv działalności statutowei 36 217,82 129 612.19

1. kosztv dotacii i orantów 26 709,35 86 354,

2. koqzlv arlministr2cvine 6 460,90 3 266,46

a. 7 t ivaie mateńałów i eneroii
b. usłuqi obce 2 267.06 1 o37.o2

c. podatki i opłatv
d. wvnaarotlzcnia oraz ubezoieczenie społeczne i inne świadczenia 4193.8Ą 2229.44

e. Amońvzacia
f. pozostałe

3. pozostałe kosztv statutowe 3 o47,57 39 991.73

lV. nne koszty operacyjne
!. zvsk astrata) z działalności operacyinei (F+G-H) 5 641.27 5 882,57

J. przvchodv finansowe 0,00 0,00

l. )vwidendv i udziałv w zvskach. w tvm:

od iednostek powiązanych
ll. 3dsetki. w tvm:

od iednostek powiazanych
lll. zvsk ze zbvcia inwestvcii
lV, Ąktualizacia wańości inwestvcii
V. lnne
K, koszw finansowe 0.0c 0,0c

l. odsetki, W tym:
- od iednostek powiazanych

ll. strata ze zbvcia inweswcii
lll. Akh l aliz aaia wa rlości inwestvcii
lV. lnne
L. Zvsk astrata} z działalności qospodarczei (l+J-K) 5 641,27 5 882.57

M. Wvnik zdarzeń nadzwyczainych (M.l.-M,ll.) 0,00 0,0c

l. /ski nadzwvczaine
ll, lralv narlzwvczaine
N. lzvśł tsłłal brutto (LiM) 5 641-27 5 882,57

o. podatek dochodowv
P, Pozostałe obowiazkowe zmnieiszenia zysku (zwiększe!Ę§!Ęq)_
R. Zvsk (strat!) netto (N-O-P) 5 641,27

Spoządziła: Kalarzyna Świątek
Łódź, dn 22-03-2017r.

Kżr"'ą'ffiffi'ł:
Fundoc|o Wsporcio l Rozwo|u Rodziny

,,zlELoNE WzGÓBzE"
91-526 Łó,<lź, ul. Okólna 75

Fląon 101435961, NlP 7262650056
tel. 515 270 5a2

,PoMosr
Próchnika 7 tn :j

NlP:7i.*,
tel.

47ż3u37s



ul. okólna 75

Fundacja Wsparcia i Rozwoju Rodziny ZlELONE WZGORZE

NlP 726_265-00-56

Bilans na dzień 31 grudnia 2016

stan na

Aktvwa o{ -0{ -2016 31-12-2lJ16'

A. Aktvwa tlwałe 0,00 0,0c

0,0(l. Wańości niematerialne i prawne
0.0c

1. Koszty zakończonych prac
rozwoiowvch

2. Wańość firmy

3. lnrre wańości niematerialne i

Drawne
4. zaliczki na wańości
niemalerialne i orawne

ll. Rzeczowe aktywa tMałe 0,0c 0,0(
,1. srodki tMałe

a) grunty (w tym prawo użytkowania
wiaczvsteoo oruntu)

b) budynki, lokale i obiekty inźynierii
lądowej i wodnej

c) urządzenia techniczne i maszyny

d) środki transDortu

e) inne środki trwałe

2. Środki trwałe w budowie

{zaliczki na środki trwałe w
budowie

lll. Należności dłuqoterminowe
1. Od iednostek powiązanych

0.00 0.0c

2. Od pozostałych jednos]qk
lv_ lnwestvcie dłuooterminowe 0.0c 0.0c

1. Nieruchomości

2. Wańości niemateria|ne i prawne

3. Długoterminowe aktywa
finansowe

a) w iednostkach powiazanych

udziały lub akcje

inne Daoiery wańościowe
rldzielone oożvczki

inne długoterminowe al(tywa
finansowe

b) W DozostałYch iednostkacĘ

udziały lub akcje

inne oaoiery wańościowe
udzielone oożvczki

inne długoterminowe aktywa
finansowe

4. lnne inwestycje długoterminowe

V. Długoterminowe rozliczenia
micrl7vokresowe 0,0( 0,00

Aktywa z tytułu odroczonego
oodatku dochodoweqo

2. lnne rozliczenia międzyokresowe

B. Aktywa obrotowe 9 223,12 13 002.31

Zapasy 0,0c 0,0(

1. MateriałV
2. PółDroduktv i produkty w toku

3. Produkty gotowe

.4. Towary

5. Zaliczki na dostawY

stan na

Pasvwa 01-01-2016 3,|-12-2016

A. Kaoitał {fundusz) własny 6 641.27 12 523,8Ą

l. Kapitał (fundusz) podstawowy 1 000.0c 1 o00.0c

tl, Należne Wpłaty na kapitał
h^flełrurńw /wielkość t liemna)

lll. Udziały (akcje) własne (wielkość
tliemna)

lV. Kapitał (fundusz) zapasowy

V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji
WvcenV

Vl. Pozostałe kapitaly (fundusze)
razrimowe

vll. ZVsk (strata) z lat ubiesłych 5 641.27

Vlll, Zysk (strata) netto 5 641.2i 5 882,5i

lX. Odpisy z zysku netto w ciągu
roku obrotowego (wielkość ujemna)

B. Zobowiązania i rezerwy na
76hoWiazania 2 581,85 478,47

l_ Rezerwv na zobowiazania 0,0c 0,0c

1. Rezerwa z tytułu odroczonego
oodatku dochodoweqo

2. Rezerwa na świadczenia
emeMalne ioodobne

długoterminowa

królkot6rminowa
3. Pozostałe rezeruy

dłuooterminowe

ll. Zobowiazania dłuqoterminowe 0, 0.0c

1. Wobec jednostek powiązanych

2. Wobec pozostałych jednostek

n't kredvtv i oożvczki
b) z tytułu emisji dłużnych papierów

wańościowvch
c) inne zobowiazania finansowe

d) inne

lll. Zobowiązania krótkoterminowe 1,8€ 478.47

1. Wobec iednostek powiązallqn 0,0c 0,0

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie
wvmaoalności:
do 12 miesiecv

nowżei 12 miesiecv

b) inne

2. Wobec pozostałych jednostek
1.85 478,41

a) kredyty i pożyczki

b) z tytułu emisji dłużnych papierów
wańościowvch

c) inne zobowiązania finansowe

d) z tytułu dostaw i usług, o okresie
wvmaoalności: 1,85 478,47

do,12 miesiecv 1.85 47a-47

nnwżei ,t2 miesiecv
e) zaliczki otrzymane na do§tawy

fl zobowiazania wekslowe
g) z tytułu podatków, ceł,

rlheznieczeń i innvch świadczeń
h) z tvtułu wynagrodzeń



a) z tytułu dostaw i usług, o okresie

a) z MUłu dostaw i usług, o

b) z tytułu podatków, dotacji, ceł,
ubezpieczeń społecznych i

zdrowotnych oraz innych świadczeń

środki pieniężne w kasie i na

Sporządziła: Katarzyna Świątek
Łódź, dn 22-03-2017r.

§,nr'ą

Bium Rach r"r nkowe "POMO§I"9&408 Łódź, ul. Próchnika 7
NlP: 731-1793&39, REGON: 47238ł325

tel, 513 724 15O Fundoc|o Wsporclo l Rozwotu Rodziny
,,ZIELONE WzGóRzE,,

_ 9t-526 lffiĄ ul, Okólna 75Rąon 101/t3596l, rup zzóeoińso
tel. 515 27o ffi2



podział należności według pozycji bilansu o pozostaĘm na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie

spłaĘ

Należności z §ćułu

okes wymagalności

Razemdo l roku powyżej l roku

stan na

pocątek roku

obrotowego

koniec roku

obrotowego

początek

roku
obrotow

ego

koniec roku

obrotowe-
go

początek roku

obrotowego

koniec roku

obrotowego

l. dostaw i usług 0,00 0,00 0,00 0,00

2. podatków 3,00 3,00 3,00 3,00

3, środków od ZUS 88,56 l12,64 88,56 112,64

4. wynagrodzeń 0,00 0,00 0,00 0,00

5. środków od PFRON 43I,25 1725,00 431,25 l725,00

6. innych należności 0,00 0,00 0,00 0,00

Razem 522,8l 1 840,64 0,00 0,00 522,8l l 840,64

Dodatkowe informacje i objaśnienia

l. Fundacja nie posiada żadnych środków trwĄch, ani wartości niematerialnych i prawnych.

2. Fundacja nie posiada żadnych inwestycji długoterminowych

4. Fundacja nie posiada na dzień 31-12-2016 żadnych znbowiązń długoterminowych,

^\* *l

Nń,i



Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne

Ty,tuły

stan na

początek roku
obrotowego

koniec roku

obrotowego

t.Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów: 0,00 0,00

a. opłacone z góry czynsze z Ętułu wynajmowania pomieszczeń

t. opłacorre z góry prenumeraty czasopism i innych publikacji

c. opłacone z góry ubezpieczenia majątkowe i osobowe

d. inne czynne rozliczenia międzyokesowe kosztów 0,00 0,00

2.0gółem bierne rozliczenia międryokresowe kosztów wg §tulów: 0.00 0,00

a. inne bierne rozliczenia międzyokesowe kosźów

Rozliczenia międzyokresowe przychodów

Tytuły smn na

Pod"tał zobowią""ń wedlug pozycji bilansu o pozostaĘm na dzień bilansowy, przewidywanym umową

Zobowiryania zĘtllłll

l. kredlów ipoĘczek

d!

§ ,€,



początek roku

obrotowęgo

koniec roku

obrotowego

gó!nienie wg tytułów)

Dotacje

2580,00 0,00

0,00 0,00

8. W Fundacji nie zaistniały żadne zyski i straty nadzwyczajne,

9. Przeciętne zatrudnienie w osobach w roku 2016 wyniosło 1,00

l0. Nie wypłacono wynagrod zeńpowyżejokreślonego w art. 9 ust, 1 pkt 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o

wolontariacie (Dz.U. Nr 96 poz,813 zpóźn, zm,)

l l. Informacje o strukturze przychodów , źródła i wysokość:

12. Informacje o strukturze kosztów:

r.rycłroOy z działalności statutowej

100144,76
ieodpłatnej pożrytku publicznego

amy Funduszy Inicjatyw

@ej odpłatnej pożytku publicznego

@ningukompetencji

P.rv.h"dy 
" 

d"tałalności gospodarczej

Odsetki od 
'okat, 

wkładów bankowych,

110 191,94
nieodpłatnej pożytku publicznego

110 l91,94@utowych - świadczenia pieniężne



l3.

$N

Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego 161ą

Odpłatność zaudział w treningu kompetencji i warsźatach dogoterapii 16153,79

KoszĘ realizacji działalności gospodarczej 0,00

Koszty administracyjne: 3 266,46

- zułcie materiałów i energii 0,00

- usfugi obce l 037,02

- podatki i opłaty 0.00

- wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 2 229,44

- amortyzacja 0,00

- pozostałe koszty 0,00

I

I

I

I

I

Koszty finansowe | 0,00

I

I

I

Wyszczególnienie,- 
|

, 
l. Stan na początek roku obrotowego 

l '000,00 | |

I a. zwiększenia l 0.00 | 0.00 
|llll

|-zzvsku l l l

b. zmniejszenia | 0.00 | 0.00 
|

- pokrycie straty l l l

l-,nne | | |

i 2. Stan na koniec okresu obrotowego I 1000,00 | 0,00 
|

*ś, :,Y'



ńózliczenie wyniku na działalności statutowej

l s tgz,szWynik na dzialalności statutowej 
I

15, Fundusz §tatutowy na pocątek i na konioc roku 2016 wykazuje wartość 1000,00 zł,

ló. Koszty uzyskania przychodów wykazane w zęznaniu podatkowym zarok20l6 Śą mniejsze od kosztów wYnikającYch z

rachunku wyników o kwotę 86 354,00 ńkoszty nie stanowiące kosztÓw uzyskania przychodu art.16 ust.l pkt 58 i wynoŚzą

43 258,|9 zł.

Sporządziła: Katar ryla Świątek

Łódż, dn.22-03-2017

X>v-'ą
Fundoc|o Wsporcio l Rozwo|u Rodziny

,,zlELoNE WzGÓRzE,,
9r-§26lóclź, ul. Okólna 75

Rąon l01,t35981, NlP 7262650056
te|.515 270fiz

Biuro Rachunkowe .POMOSiP
9F4O8 łódź, ul. Póchnika 7

NlP: 731-17}3&39, REGOI{: 472il8l325
tel. 513 7Z4 75O


