
INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU

ZA ROK 2015

FUNDACJI PARTNERSTWO DORZECZE SŁUPI

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
1. Fundacja prowadzi działalność wyłącznie w zakresie realizacji zadań statutowych

na zasadach określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolonta-

riacie z dnia 24 kwietnia 2003 roku z póź. zm. .Celem fundacji jest działanie na

rzecz rozwoju regionalnego i lokalnego a w szczególności:
a. Rozwój obszarów wiejskich,
b. Budowanie i promowanie wizerunku regionu,
c. Mobilizowanie ludności do wzięcia aktywnego udziału w procesie rozwoju

obszarów wiejskich położonych na terenie działania Fundacji,
d. Upowszechnianie  i wymiana  informacji  o inicjatywach  związanych  z ak-

tywnością ludności,
e. Wspieranie zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska,
f. Wspieranie rozwoju edukacji dzieci i dorosłych na obszarach wiejskich,
g. Wspieranie  rozwoju  społeczeństwa  obywatelskiego,  w  szczególności  roz-

woju grup i organizacji społecznych, upowszechniania idei demokracji,  sa-

morządności i samorządu,
h. Działanie na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców,
i. Wspieranie rozwoju kultury, sztuki i sportu,
j. Wspieranie rozwoju turystyki, w szczególności Agro- i ekoturystyki oraz in-

frastruktury turystycznej,
k. Wspieranie tożsamości i kultury mniejszości narodowych i grup etnicznych

zamieszkujących teren Rzeczpospolitej Polskiej,
l. Zbliżenia między narodem polskim a innymi narodami, 

m. Ochrona dziedzictwa kulturowego i wspieranie działań na rzecz odbudowy i

kultywowanie lokalnych tradycji i sztuki, 
n. Wspieranie rozwoju filantropii , wolontariatu i działalności charytatywnej, 
o. Wspieranie przedsiębiorczości, 
p. Przeciwdziałanie bezrobociu, 
q. Zapobieganie wykluczeniu społecznemu, 
r. Wspieranie pomocy społecznej i osób niepełnosprawnych, 
s. Inicjowanie,  animowanie  oraz wspieranie  lokalnej  aktywności  społecznej,

zawodowej i gospodarczej, 
t. Inicjowanie oraz wspieranie działań realizowanych na zasadach partnerstwa,
u. Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć społecznych oraz upowszechnianie

rozwoju gospodarki społecznej, 
v. Wspieranie rozwoju działań ukierunkowanych na pozyskanie i zastosowanie

alternatywnych źródeł energii, 



w. Wspieranie zastosowania i rozwoju nowych technologii w różnych dziedzi-

nach życia mieszkańców, w szczególności infrastruktury teleinformatycznej.
2. Fundacja Partnerstwo Dorzecze Słupi jest podmiotem zarejestrowanym w Krajo-

wym Rejestrze Sądowym w rejestrze stowarzyszeń i innych organizacji społecz-

nych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod nu-

merem 000025440. 
II. Sprawozdanie  finansowe  obejmuje  rok obrotowy od 1 stycznia  2015 do 31 grudnia

2015. 
III. Sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu dalszej kontynuacji działalności. 
IV. Sprawozdanie zastało opracowane na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych w

roku obrotowym zgodnie z przyjętymi zasadami polityki rachunkowej podmiotu, 
V. Przyjęty w Fundacji Partnerstwo Dorzecze Słupi rok obrotowy i podatkowy pokrywa

się z rokiem kalendarzowym i trwa 12 kolejnych miesięcy
VI. Polityka Rachunkowości zatwierdzona uchwałą zarządu przyjmuje iż Fundacja Partner-

stwo Dorzecze Słupi spełnia warunki i zostaje uznana za jednostkę mikro, a co za tym

idzie sprawozdanie zostało sporządzone na podstawie zał. 4 Ustawy o Rachunkowości z

dnia dnia 29.09.1994 (z późn. Zmianami). Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 23

lipca 2015 r. o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw (Dz. U.

poz. 1333) jednostki mogą go zastosować za rok obrotowy kończący się po dniu wejścia

w życie ww. ustawy, tj. po 23 września 2015 r. co też zastosowano. 
VII. Przyjęte uproszczenia dotyczą: sporządzania sprawozdań w zakresie określonym w za-

łączniku nr 4 ustawy o rachunkowości, nie sporządzania zestawienia zmian w kapitale

własnym, nie sporządzania rachunku przepływów pieniężnych oraz zaliczania ustalonej

w rachunku zysków i strat dodatniej różnicy pomiędzy przychodami a kosztami stowa-

rzyszenia na zwiększenie kapitału (funduszu) podstawowego po zatwierdzeniu rocznego

sprawozdania.
VIII. Sprawozdanie nie podlega obowiązkowi corocznego badania

IX. Wskazane w bilansie na koniec roku obrotowego aktywa i pasywa wykazano w warto-

ściach nominalnych, zaś bilans został sporządzony wg metody porównawczej
X. Fundacja Partnerstwo Dorzecze Słupi amortyzuje środki trwałe metodą liniową zgodnie

z ustawą o rachunkowości, 
XI. Stany i rozchody objętych ewidencją ilościowo-wartościową materiałów WOPR wyce-

nia w cenach zakupu,
XII. Należności  wyceniane są w kwocie zapłaty,

XIII. Na dzień bilansowy środki pieniężne wyrażone w  złotych wycenione są w wartości no-

minalnej
XIV. Kapitał własny Fundacji składa się z wartości kapitału podstawowego oraz wyników fi-

nansowych z lat poprzednich.
XV. Zobowiązania wyceniane są w kwocie wymaganej zapłaty.



XVI. Informacje uzupełniające do bilansu:

Jednostka nie posiada zobowiązań z tytułu dłużnych instrumentów finansowych oraz gwaran-

cji i poręczeń oraz zobowiązań warunkowych nie uwzględnionych w bilansie także w w sto-

sunku do jednostek powiązanych i stowarzyszonych. 

Jednostka nie posiada zobowiązań emerytalnych

Zobowiązania jednostki za rok 2015 to:

- zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług: 22 319,73

- zobowiązania z tytułu krótkoterminowej pożyczki : 70 000,00

Data: 21-03-2016

Sporządził: ……………………. Zatwierdził …………………….


