
INFORMACJA DODATKOWA ZA 2016 ROK 

1. Informacje porządkowe 

 

Sprawozdanie finansowe „FUNDACJI  2035”, z siedzibą w Łodzi, ul. Srebrna 11/7, 

zostało sporządzone zgodnie z Ustawą o Rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. oraz 

Ustawą o Fundacjach z dnia 6 kwietnia 1984 r. 

 

Celem Fundacji jest: 

 

1. Promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy oraz 

osób zagrożonych zwolnieniem z pracy, 

2. Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości, 

3. Nauka, edukacja, oświata i wychowanie, 

4. Działalność wspomagająca cyfrową edukację, szczególnie wśród osób zagrożonych 

wykluczeniem społecznym oraz wśród osób starszych (60+), 

5. Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci, młodzieży i dorosłych, 

6. Działania związane z popularyzacją kultury, sztuki, ochroną dóbr kultury i tradycji, 

ochroną dóbr kultury technicznej, 

7. Promocja sportu, zdrowego stylu życia, profilaktyki zdrowotnej i aktywności 

fizycznej, szczególnie wśród osób starszych (60+), 

8. Działania na rzecz integracji wewnątrz i międzypokoleniowej, 

9. Działalność wspomagająca wolontariat społeczny, wolontariat kompetencji oraz 

szeroko rozumianą aktywność społeczną, 

10. Wspomaganie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym a szczególnie osób 

starszych (60+) oraz mniejszości etnicznych, 

11. Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy 

między społeczeństwami, 

12. Działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, doradczo i informacyjnie 

organizacje pozarządowe. 

Klasyfikacja działalności według PKD  

Działalność podstawowa: 

- 9499Z DZIAŁALNOŚĆPOZOSTAŁYCH ORGANIZACJI CZŁONKOWSKICH, 

GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 

Działalność Fundacji prowadzona jest na podstawie wpisu do KRS nr 0000463170 z dnia 

02.07.2013 r. 

Czas trwania Fundacji zgodnie ze statutem jest nieograniczony. 

 

2. Prezentacja sprawozdania finansowego 

 

Fundacja prezentuje sprawozdanie finansowe za rok obrotowy rozpoczynający się 

01.01.2016 i kończący się 31.12.2016. 



Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności 

przez Fundację w dającej się przewidzieć przyszłości, obejmującej okres nie krótszy niż 

jeden rok od dnia bilansowego, w nie zmniejszonym istotnie zakresie. Nie istnieją 

również okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności. 

 

3. Porównywalność danych  

 

Niniejsze sprawozdanie finansowe zawiera dane finansowe za rok obrotowy 2016 oraz 

dane porównywalne za rok 2015. 

 

4. Stosowanie zasad rachunkowości 

 

Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 29 

września 1994 roku o Rachunkowości. 

Fundacja sporządza rachunek zysków i strat w układzie kalkulacyjnym. 

W sprawozdaniu finansowym Fundacja wykazuje zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich 

treścią ekonomiczną. 

Wynik finansowy Fundacji za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte i 

przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z 

zasadami memoriału oraz współmierności przychodów i kosztów. 

 

 

 

4.1 Rachunek zysków i strat 

 

4.1.1 Przychody 

Przychody uzyskane w 2016 roku wyniosły 127.349,00 zł w tym: 

a. darowizny - 11.400,00 zł 

b. dotacje, umowa ASOS - 33.820,00 zł 

c. dotacje, umowa FIO -  73.400,00 zł 

d. przychody z tytułu działalności gospodarczej - 8.125,00 zł 

e. przychody finansowe - 10,00 zł 

f. pozostałe przychody operacyjne - 594,00 zł 

4.1.2 Koszty 

 

Koszty  uzyskane w 2016 roku wyniosły 124.134,74 zł w tym: 

 

a. koszty działalności statutowej - 107.028,38 zł 

b. koszty administracyjne - 17.106,36 zł 

 

 

Dochody z działalności statutowej Fundacji są wolne od podatku zgodnie z Art.17 

ust.1 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych. 

 

 

 

 



4.2 Bilans 

 

4.2.1 Wartości niematerialne i prawne – nie występują 

4.2.2 Środki trwałe – nie występują 

4.2.3 Rzeczowe składniki aktywów obrotowych – nie występują 

4.2.4 Należności – 0,00 

4.2.5 Środki pieniężne – 4.437,58 

4.2.6 Rozliczenia międzyokresowe kosztów czynne – nie występują 

4.2.7 Fundusze własne – 4.437,58 

4.2.8 Rezerwy – nie występują 

4.2.9 Zobowiązania – nie występują 

4.2.10 Inne rozliczenie międzyokresowe – nie występują 

 

 

4.3 Struktura środków pieniężnych 

 

Środki pieniężne w kasie – 666,11 zł 

Środki pieniężne na rachunkach bankowych – 3.771,47 zł 

 

5. Różnice pomiędzy zeznaniem podatkowym a rachunkiem zysków i strat za 2016 rok      
– nie występują 

 

 

 

Łódź, dnia 30 maja 2017 r. 


