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1. Aktywa i pasywa wycenia się na dzień bilansowy:
-środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne – według ceny nabycia lub kosztów
wytworzenia, pomniejszonych o odpisy umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty
wartości.
-środki trwałe w budowie – w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim
związku z ich nabyciem lub wytworzeniem,pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty
wartości.
-nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne zaliczane do inwestycji wyceniane są
według zasad stosowanych do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.
-rzeczowe składniki aktywów obrotowych – według cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie
wyższych jednak od cen ich sprzedaży netto.
-należności długoterminowe, krótkoterminowe oraz udzielone pożyczki w kwocie wymagającej
zapłaty, z zachowaniem ostrożności.
-zobowiązania – w kwocie wymagającej zapłaty.
-środki pieniężne w walucie krajowej wykazuje się w wartości nominalnej.
2. Wyceny aktywów i zobowiązań w walucie obcej dokonuje się:
-aktywa w walutach obcych wycenia się na dzień bilansowy według średniego kursu dla danej
waluty ogłoszonego przez NBP na ten dzień
-zobowiązania w walutach obcych wycenia się na dzień bilansowy według średniego kursu
ogłoszonego przez NBP na ten dzień.
3. Środki trwałe są to rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi a nie zakwalifikowane do
inwestycji, o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż 1 rok, kompletne zdatne do
użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki.
4. Wartości niematerialne i prawne są to nabyte przez jednostkę prawa majątkowe nie
zakwalifikowane do środków trwałych lub inwestycji, o przewidywanym okresie użytkowania
dłuższym niż 1 rok przekazane i przeznaczone na potrzeby jednostki.
5. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne podlegają amortyzacji. Odpisów
amortyzacyjnych dokonuje się od zaktualizowanej wartości początkowej. Miesięcznych
odpisów dokonuje się po wprowadzeniu do ewidencji środków trwałych oraz wartości
niematerialnych i prawnych, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia ich
do użytkowania. Jednostka przyjęła zasadę stosowania amortyzacji podatkowej.
Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, których wartość początkowa nie
przekracza 10.000,00 zł podlegają bezpośredniemu odpisaniu w ciężar kosztów w momencie
przekazania ich do użytkowania.
6. Zapasy rzeczowych składników aktywów obrotowych ujmuje się w księgach rachunkowych
według cen nabycia lub kosztów wytworzenia.
Należności i zobowiązania, w tym również z tytułu kredytów i pożyczek, według wartości
nominalnej.
7. Towary stanowią rzeczowe aktywa obrotowe przeznaczone do zbycia lub zużycia w ciągu 12
miesięcy od dnia bilansowego, nabyte w celu odsprzedaży w stanie nieprzetworzonym. Towary
stanowiące własność spółki ujmuje się w księgach rachunkowych według cen nabycia.
Wartość stanu zapasów towarów wycenia się według przyjętej metody ustalenia ich rozchodu,
przyjmując, że rozchód wycenia się według cen towarów, które spółka nabyła wcześniej z
uwzględnieniem partii dostawy. Na dzień bilansowy cena nabycia towarów nie może być
wyższa od ceny sprzedaży netto.
8. Kapitały własne ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej według ich
rodzajów i zasad określonych przepisami prawa lub umowy spółki.
9. Kapitał zapasowy wykazuje się w wysokości określonej w umowie lub statucie i wpisanej w
rejestr sądowy.
10. Podatek odroczony i aktywa z tytułu podatku dochodowego nie występują. Jednostka nie
ma obowiązku tworzenia rezerwy oraz ustalania aktywów z tego tytułu.
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Rachunek zysków i strat spółka sporządza metodą porównawczą.
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Uwzględniając obowiązujące przepisy ustawy o rachunkowości organ zatwierdzający
sprawozdanie finansowe podjął decyzję o sporządzeniu tego sprawozdania zgodnie z
załącznikiem nr 6 do ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. ( Dz. U. z 2002 r. Nr
76 poz. 694 ze zm.). Zgodnie z podjętą uchwałą organu zatwierdzającego Fundacja sporządza
bilans i rachunek zysków i strat zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 6. Jednostka
nie ma obowiązku sporządzania rachunku przepływów pieniężnych i zestawienia zmian
kapitału własnego. Informację dodatkową, o której mowa w art. 48 ust. 1 ustawy Fundacja
sporządza zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 6. W sprawozdaniu jednostka
wykazuje zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich treścią ekonomiczną. Wynik finansowy za
okres 01.01.2019.-31.12.2019. obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz
przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadami memoriału,
współmierności przychodów i kosztów, ostrożnej wyceny oraz zakazu kompensat.
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1. Jednostka wybrała podatkową metodę ustalania różnic kursowych określonych w art. 15a
ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
Dodatnie różnice kursowe wykazuje się jako przychód.
Ujemne różnice kursowe wykazuje się jako koszty.
2. Przychody ze sprzedaży obejmują należne kwoty netto i są ujmowane w okresach, których
dotyczą.
3. Ponoszone koszty ujmowane są według ich rodzajów na kontach zespołu 4.
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FUNDACJA RODZICE
PRZYSZŁOŚCI

01.01.2019 - 31.12.2019

zł

2019

2018

476 044,76

743 360,26

291 834,14

651 797,56

184 210,62

91 562,70

609 272,84

616 818,76

382 136,75

539 735,22

227 136,09

77 083,54

-133 228,08

126 541,50

0,00

0,00

0,00

0,00

-133 228,08

126 541,50

110 787,88

10 244,34

65 800,46

2 316,68

16,12

0,00

764,18

12 153,52

-88 988,72

122 315,64

0,00

0,00

-88 988,72

122 315,64

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

FUNDACJA RODZICE
PRZYSZŁOŚCI

31.12.2019

zł

31.12.2019.

31.12.2018.

6 426,00

156,00

6 270,00

0,00

156,00

156,00

216 830,57

333 728,90

101 470,39

82 676,37

114 150,06

248 992,65

1 210,12

2 059,88

223 256,57

333 884,90

179 651,92

268 640,64

2 000,00

2 000,00

266 640,64

144 325,00

-88 988,72

122 315,64

43 604,65

65 244,26

43 604,65

35 444,25

0,00

29 800,01

223 256,57

333 884,90
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Liczba dołączonych opisów: 1

Liczba dołączonych plików: 1

zł
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Informacja dodatkowa
Informacja dodatkowa do bilansu
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INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU
Fundacja Rodzice Przyszłości
2019 rok
1) informacje o wszelkich zobowiązaniach finansowych, w tym z tytułu dłużnych
instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych
nieuwzględnionych w bilansie, ze wskazaniem charakteru i formy wierzytelności
zabezpieczonych rzeczowo;
Zobowiązania finansowe wobec budżetu państwa 11.744,41
-PIT-4R 1.481,80
-VAT-8 9.879,00
- składki ZUS 383,61
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 23.817,58
-o okresie wymagalności do 12 miesięcy 23.817,58
Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń 8.000,00
Rozrachunki inne 42,66
2) informacje o kwotach zaliczek i kredytów udzielonych członkom organów
administrujących, zarządzających i nadzorujących, ze wskazaniem oprocentowania,
głównych warunków oraz wszelkich kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych,
a także zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń
wszelkiego rodzaju, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii;
Fundacja Rodzice Przyszłości nie udzieliła pożyczki ani innego świadczenia o podobnych
charakterze członkom organów zarządzających i nadzorujących.

3) uzupełniające dane o aktywach i pasywach;

Środki trwałe
a) wartość początkowa:
urządzenia techniczne i maszyny
środki transportu
pozostałe środki trwałe

19.205,98
3.542,00
9.900,00
5.763,98

b) umorzenie:
urządzenia techniczne i maszyny
środki transportu
pozostałe środki trwałe

12.935,98
3.542,00
3.630,00
5.763,98

Należności długoterminowe – kaucje 156,00
Należności z tytułu dostaw i usług 49.270,38
-o okresie wymagalności do 12 miesięcy 49.270,38
Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń 2.000,00
Rozrachunki inne 50.200,01

Fundacja posiada rachunek bankowy w bankach:
-Santander S.A. 76.147,63
-BOŚ S.A. 26.990,24
Fundacja posiada rachunek w instytucjach finansowych 3.741,57
Środki pieniężne na rachunkach bankowych wynoszą łącznie 103.137,87
Środki pieniężne w kasie wynoszą 7.270,62
Rozliczenia międzyokresowe czynne 1.210,12

4) informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł,
w tym w szczególności informacje o przychodach wyodrębnionych zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie, oraz informacje o przychodach z tytułu składek członkowskich
i dotacji pochodzących ze środków publicznych;

Struktura przychodów osiągniętych z działalności fundacji
Przychody ogółem
Działalność statutowa
nieodpłatna
Działalność statutowa odpłatna
Działalność gospodarcza
Przychody finansowe
Przychody operacyjne

586 848,76

100,00%

291 834,14
184 210,62
0,00
16,12
110 787,88

49,73%
31,39%
0,00%
0,00%
18,88%

Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej:
-przychody z tytułu 1% podatku dochodowego 163.077,57
-dotacje 128.402,29
-darowizny pieniężne 354,28

Udzielone dotacje Fundacji w 2019 roku w kwocie 128.402,29
Od 1 lipca 2016 r. Fundacja rozpoczęła realizację projektu „Integralny rozwój
zagrożonych wykluczeniem społecznym czyli jak wychować dobre, mądre, zdrowe i
szczęśliwe dzieci” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

5) informacje o strukturze poniesionych kosztów;

Struktura kosztów osiągniętych z działalności fundacji

Koszty razem
Koszty realizacji zadań statutowych nieodpłatnych
- amortyzacja
- materiały, energia
- usługi obce
- wynagrodzenia z pochodnymi
- podatki i opłaty
- pozostałe koszty
Koszty realizacji zadań statutowych odpłatnych
- amortyzacja
- materiały, energia
- usługi obce
- wynagrodzenia z pochodnymi
- podatki i opłaty
- pozostałe koszty
- wartość sprzedanych towarów handlowych
Koszty działalności gospodarczej
Koszty administracyjne w tym:
- amortyzacja
- materiały, energia
- usługi obce
- wynagrodzenia
- ubezpieczenia społeczne i inne świad.
- podatki i opłaty
- pozostałe koszty
Koszty operacyjne
Koszty finansowe

675 837,48
382 136,75
2 225,19
4 250,65
303 863,19
71 534,57
202,90
60,25
227 136,09
1 404,81
9 099,13
58 658,23
41 996,31
10 007,69
2 892,50
103 077,42
0,00 zł
,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
65 800,46
764,18

100,00%
56,54%
0,58%
1,11%
79,52%
18,72%
0,05%
0,02%
33,61%
0,62%
4,01%
25,83%
18,49%
4,41%
1,27%
45,38%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
9,74%
0,11%

6) dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego;
W roku obrotowym nie nastąpiła zmiana funduszu statutowego.

7) jeżeli jednostka posiada status organizacji pożytku publicznego, zamieszcza
w informacji dodatkowej dane na temat uzyskanych przychodów i poniesionych
kosztów z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz sposobu
wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób
fizycznych;
Fundacja Rodzice Przyszłości posiada status organizacji pożytku publicznego.
Wysokość uzyskanych przychodów z tytułu 1% podatku dochodowego wynosi 163.077,57
Wysokość poniesionych kosztów z tytułu 1% podatku dochodowego wynosi 99.656,06
W/w kwotę kosztów wydatkowano na:
-wynagrodzenia 51.529,10
-składki ZUS 0,00
-zużycie materiałów i energii 4.250,65
-usługi obce 41.387,97
-podatki 202,90
-amortyzacja 2.225,19
-pozostałe 60,25
8) inne informacje niż wymienione w pkt 1-7, jeżeli mogłyby w istotny sposób
wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki,
w tym dodatkowe informacje i objaśnienia wymienione w załączniku nr 1 do ustawy,
o ile mają zastosowanie do jednostki.
Fundacja Rodzice Przyszłości na dzień 31.12.2019. zatrudniała 3 osoby.
Początek 2020 roku przyniósł rozprzestrzenienie się wirusa COVID-19 (koronawirusa) w wielu
krajach. Sytuacja ta ma negatywny wpływ na gospodarkę światową. Fundacja uważa taką sytuację
za zdarzenie niepowodujące korekt w sprawozdaniu finansowym za rok 2019, lecz za zdarzenie
po dacie bilansu, wymagające dodatkowych ujawnień. Nie jest możliwe przedstawienie
precyzyjnych danych liczbowych, dotyczących potencjalnego wpływu obecnej sytuacji na
jednostkę. Ewentualny wpływ zostanie uwzględniony w księgach rachunkowych i sprawozdaniu
finansowym za rok 2020.

