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31.12.2016
AKTYWA

A. Aktywa trwale, w tym: 88 669,20
- Srodki trwale 88 669,20

B. Aktywa obrotowe, w tyn: 1 710,80 3 522.9A
- zapasy

- na.le2noSci kr6tkoterminowe 22,sO
Aktywa razem 't 710,80 92192,1A

PASYW.d
A. Kapital (fundusz) wlasny, w tym: 1674.ffi 91 833.30

- kapital (fundusz) podstawowy 2 000,00 2 000,00
- nale2ne wplaty na kapital podstawowy (wielko$i ujemna)

B. Zobowiq,zania i rezerwy na zobowi4gania, w qm: 36,00 358,80
- rezerwy na zobowi4zania 36,m 358,80
- zobowiqzania z tytutu kredyt6w i po2yczek

Pasywa razem 1710,80 92192jA

Wiersz Wyszcze96lnienie
S&rn na

31.12.2415
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Wiersz Wyszczeg6lnienie
Dane za rok

2015 2016
A. Przychody podstawowej dzialalno5ci operacyjnej i zr6wnane z nimi,

w tYm: 37 711,74 14 643,40

- zmiana stanu produkt6w (zwigkszenie - wartoSd dodatnia, zmniejszenie -
warto6c uiemna)

B. Koszty podstawowej dzialalnoSci operacyine-i 38 178,29 33 632,50
I Amortyzacja 8 060,80
II Zu\cre material6w i energii 2 908,40
III Wynagrodzenia, ubezpieczenia spoleczne i inne Swiadczenia 3 350,00
IV. Pozostale koszty 38178,29 19 313,30
C. Pozostale przychody i zyski, w tym: 20153,20

- aktualizacja warloSci aktyw6w
D. Pozostale koszty i straty, w tym:

- aktualizacja warto6ci akryw6w

E. Podatek dochodowy

F. V/yr{ffinansowy netto og6lem (A-B+C-D-E), w tym: -466,59 1164,10
I. Nadwyzka przychod6w nad kosztami (warto66 dodatnia) 1 164,10
II Nadwy2ka koszt6w nad przychodarm (wartoSi ujemna) -466,59

dla jednostek mikro, o kt6rych mowa w art. 3 ust. 1a pkt 2 ustawy o rachunkowoS.,, 
''*-(

w tym m.in. dla nieprowadzqcych dziaialno6ci gospodarczej stowarzyszeh, zwiqzkow zawodowlQ. \
organizacji pracodawc6w, izb gospodarczych, fundacji, przedstawicielstw przedsiebiorcOw zaOrani\[d
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Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego
Fundacji "Sloneczna PrzyszloS€' za 2D16r.

1) Firma' siedziba i adres albo miejsce zamieszkania i adres oraz trumer
rejestrze sqdowym albo ewidencji.

1) Nazwa: Fundacja "Sloneczna PrzyszloSi"
2) Siedziba i adres podmiotu: ul. Kopernika
3) KRS 0000501494 z dn. fi.A3.2014r.
4) Status OPP z dn. 15.09.2016r.
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17,28 - 100 Busko -ZdgJ;

2) wskazanie czasu trwania dzialalnosci jednostki, je2eli jest ograniczon
Czas trwania dzialalnoSci jednostki jest nieograniczony.

3) Wskazanie okresu objgtego sprawozdaniem finansowym.
Okres objety sprawozdaniem finansowym: od 01.01.2016 - 31.12.2016.

4) Wskazanie zastosowanych zasad rachunkowo5ci przewidzianych dla jednostek mikro
w wyszczeg6lnieniem wybranych uproszczef. Fundacja "sloneczna PrzyszloSi" stosuje
nastgpujqce zasady rachunkowo6ci przewidziane dla jednostek mikro: sprz.4dza
sprawozdanie wg zalqcznika 4 ustawy o rachunkowoSci.

5) Wskazanie cry sprawozdanie finansowe zostalo sporzqdzone przy zaloieniu
kontynuowania dzialalnofci gospodarczei przez jednostkg w dajqcej sie przewidne(
przyszlo5ci oraz cry nie istniejq okoliczno5ci wskazujqce na zagroZenie kontynuowania
przez niq dzialalnoSci.
Sprawozdanie finansowe zostalo sporz4dzone przy zaloaeniu kontynuowania dzialalno6ci
przez fundacjg w dajqcej sig przewidzied przyszlo$ci, nie istniejq okoliczno5ci wskazuj4ce na
zagrofuenie kontynuowania przez ni4 dzialalno$ci.

6) Om6wienie przyjgtych zasad (polityki) rachunkowo5ci, w tym metod wyceny aktyw6w
i pasyw6w (tak2e amortyzacji), pomiaru wyniku finansowego araz sposobu
sporzqdzania sprawozdania linansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia
jednostce prawo wyboru.
Aktywa i pasywa wycenia sig nie rzadziej niz na dziehbilansowy w spos6b nastgpuj4cy:

1) Srodki trwale - wg ceny nabycia pomniejszonej o odpisy amortyzacyjne,
2) kapitaty (fundusze) wlasne - warto6ci nominalnej.

Fundacja posiada Srodki trwale, podlegaj4ce amortyzacji. Srodki trwale amortyzuje sig
metod4 liniow4, przy zastosowaniu stawek okre5lonych w przepisach o podatku
dochodowym od os6b prawnych.

Sponqdzila: Zatwierdzili:
3 t.03.2017
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Zalqcznik nr 2

WZOR

,' Formulorz nole2y wypelnii w jqzyku polskim;
/ Sprowozdowca wypelnio tylko przeznoczone dlo niego biale polo;
/_ W trokcie wypelnionio formulorzo istnieje moiliwoic dodowanio wierszy oraz zowijania tekst6w w poloch;/ We wszystkich poloch, w kt6rych nie bqdq wpisone odpowiednie informocje, noleiy wstowic pojedynczy znak myltniko (-).

emina BUSKO-ZDR6J

.riejscowo<i BUS(O-ZDROJ

Ministerstwo Pracy.

i PolitykiSpolecznej
za rok20L6

1. Nazwa organizacji FU N DACJA''StON ECZNA PRZYSZTOSC"

2. Adres siedziby i dane

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze

4. Data uzyskania statusu organizacji po2ytku
15.09.2016

Roczne uproszczone sprawozdanie merytoryczne z dziatalnoSci
orga n izacji poiytku pu bl icznego

Data zamieszczenia sprawozdania

l. Dane organizacji poiytku publicznego

Kral POLSKA wojew6dztwo SwIEIoKRZYSKI E Powiat BUSKI

Ulaca KOPERNIKA Nrdomu 17 Nr lokalu -

Kod pocztowy 28-100 Poczta BUS(O-ZDR6.I Nr telefonu

Nr fuksu E-mail

10.03.20L4

5. Numer REGON 260753270 6. Numer KRS 0000501494



2.1. Liczba odbiorcdw dzialari organizacji
(Nole2y oszocowoi liczbq odbiorc6w dziotai orgonizacji w okresie
sprowozdawczym, w podziole na osoby fizyczne i osoby prawne)

Osoby fizyczne 10s

Osoby prowne

2.2. lnformacje na temat innych
(ni2 wymienionych w pkt 2.1)
odblorc6w, na rzecz kt5rych
organizacja dzialala
( N p. zwie rzqta, zobytki )

3 " Organizacja prowadzila dzialalno5i nieodptatnq po2ytku publicznego
{ tak

,. nle

3.2. NoleZy wskoza( nie wiecej nii trzy najwoilniejsze, pod

wzglqdem wielkoici wydotkowanych irodkow, sfery dzialatnoici
poiytku publicznego, o ktdrych mowo w drt. 4 ust.7 ustowy
z dnio 24 kwietnio 200i r. o dzialalnoici poiytku pubticznego

i o wolontariocie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 15j6, z p6in. zm.),
zoczynojqc od nojwainiejszej wroz z odnoszqcym siq do nich
przed miote m dziolol n oici

Sfera dziatalnoSci po2ytku
publicznego Przedmiot dziatalnoSci

Ochrona zdrowia Badania ultrasonograficzne dzieci

4.1. Organizacja prowadzita dziatalnodi odptatnq po2ytku publicznego
(^ tak

fi nie

4.4 Nateiy wskazai nie wiecei nii tny najwo2niejsze, pod

w Jem wielkoici wydatkowonych irodk6w, sfery dziolalnoici
poiytku publicznego, o kt6rych mowd w ort. 4 ust.l ustowy
z dnio 24 kwietnio 2003 r. o dzialolnoici poiytku pubticznego

i o wolontariacie, zaczynajqc od nojwoiniejszej wraz
z odnoszqcym siq do nich przedmiotem dzialalnoici

Sfera dzialalnoSci po2ytku
publicznego Przedmiot dzialalno6ci

5. 1. Orga nizacja prowadzila dzialal nodi gospoda rczq
f tak

}( nie

5.2. tttoleiy podat int'ormacjq no temot przedmiotu dzialolnoici
gospodarczej organizocji wraz z opisem tej dziololnoici w okresie
sprowozdowczym, o tokie kodu/ow Pl!p2Qgl
odpowiodojqcego/ych tej dzialolnoici. Jeili orgonizocjo prowodzi
wiqcej ni2 3 rodzoje dziololnoici gospodorczej wg klosyfikacji
PKD, nale2y podot informocjq na temot trzech glownych
rodzajow dziolalnoici (podonie maksymalnie 3 kod6w),
zoczynojqc od gl6wnego prtedmiotu dziolalnoici

Numer Kodu Przedmiot i opis dzialalno5ci

Kod PKD:-

Kod PKD:-

Kod PKD:-

2. lnformacia dotyczqca liczby odbiorc6w dziala6 organizacji poiytku publicznego w okresie sprawozdawczym

3. Informacja dotyczqca przedmiotu dzialalnoSci nieodplatnej poiytku publicznego organizacji w okresie
sprawozdawczym

4. lnformacja dotyczgca przedmiotu dzialalnoici odplatnej poiytku publicznego organizacji w okresie sprawozdawczym

5. lnformacia dotyczqca dzialalno5ci gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym



1. Organizacja korzystala z nastqpujqcych zwolnieri
(Nole2y wskazo( jednq lub wiqcej pozycji wroz z kwotq
przyzno nego zwol nienio )

f z podatku dochodowego od osdb prawnych

f z podatku od nieruchomosci

f z podatku od czynnoScicywilnoprawnych

f z podatku od towarow i uslug

I z oploty skorbowej

Y z optat sqdowych

f z innych zwolniefi
-> jakich?

fi nie korzystola

2. Organizacja korzystala z prawa do nieodplatnego informowania przez jednostki
publicznej radiofonii i telewizji o prowadzonej dzialalnorici nieodptatnej po2ytku
publicznego, zgodnie z arl. 23a ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 7992 r. o radiofonii i

telewizji (Dz. U. 2 201-1-r. Nr 43, poz. 226, z poin. zm.)

f tak

xnie

3. Organizacja korzystala z uprawnienia do nabycia na szczeg6lnych zasadach prawa
wlasno(ci lub prawa u2ytkowania wieczystego nieruchomoSci z zasobu Skarbu pa6stwa
lub jednostek samorzqdu terytorialnego, lub zawarla na preferencyjnych warunkach
z podmiotami publicznymi umowy u2ytkowania, najmu, dzier2awy lub u2yczenia i

przysluguje jej w odniesieniu do tych nieruchomoSci nastqpujqce prawo:
(Nole2y wskozac jednq lub wiecej pozycji)

I- wlasnoSi

[- u2ytkowanie wieczyste

[- najem

[- u2ytkowanie

l- u2yczenie

[- dzieriawa
(nie korzystala

1.1. Liczba os6b zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy
(W odpowiedzi naleiy uwzglqdnit wszystkie osoby zotrudnione w orgonizacji no podstowie stosunku procy (etot
lL" 'eii etotu) w okresie sprawozdowczym, nowetjeili obecnie nie sq iui zotrudnione w orgonizocji) 0 os6b

1.2. Przeciqtna liczba zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy w
przeliczeniu na petne etaty
(Aby okreilit przeciQtne zotrudnienie nole|y zsumowoC wszystkie osoby zotrudnione na podstowie stosunku
prdcy w poszczeg6lnych miesiqcoch w okresie sprowozdawczym (wroz z ulamkomi odpowiodojqcymi czqici
etotu, np. 4,5 w przypodku osoby zotrudnionej no pol etotu), dodai do siebie sumy zotrudnionych z L2 miesiecy i
pgqa!4| lrz9z_4. wynik wpisac z do.ktadnoigiq_do L miSl:SS ]9 prlg!q!!)_

1.3. Liczba os6b zatrudnionych w organizacji na podstawie umowy cywilnoprawnej

0 etat6w

4 os6b

2.1. Organizacja posiada czlonk6w

2.2. liczba cztonk6w organizacji wg stanu na ostatni dzleri okresu sprawozdawczego

X t"t
C nie

6 os6b fizycznych

0 os6b prawnych

,,

1. Pracownicy oraz osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej

2. Czlonkowie

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym


