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Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 
 
1. nazwa (firma) i siedziba, podstawowy przedmiot działalności jednostki oraz numer we właściwym rejestrze 

sądowym albo ewidencji 
 
Fundacja Turystyki i Rehabilitacji 
ul. Puławska 35 lok. 2 
02-508 Warszawa 

 
Cele statutowe: 

1. Poznanie Polski i rozwój uczuć patriotycznych. 
2. Integracja i rehabilitacja osób niepełnosprawnych. 
3. Wszechstronny rozwój dzieci i młodzieży. 
4. Przygotowanie młodego pokolenia do życia w zintegrowanej Europie. 
5. Propagowanie skautingu i turystyki pieszej. 
6. Tworzenie programów turystycznych dla dzieci, młodzieży, osób dorosłych, 

w tym osób w potrzebie. 
7. Wspomaganie programu „Zielona Szkoła”, organizowanie obozów, zimowisk, kolonii letnich. 
8. Działanie na rzecz rozwoju kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. 
9. Działalność na rzecz organizacji, których celem jest edukacja ekologiczna. 
10. Współpraca z władzami samorządowymi, rządowymi, organizacjami pozarządowymi 
w zakresie wymienionym w działaniach Fundacji. 
11. Współpraca międzynarodowa na rzecz rozwoju demokracji, nauki, kultury, ochrony środowiska ze 
szczególnym uwzględnieniem współpracy w rejonie Europy Środkowo-Wschodniej. 
12. Działanie na rzecz podnoszenia poziomu edukacji, kwalifikacji zawodowych 
 i pozazawodowych. 
13. Działanie na rzecz podnoszenie sprawności fizycznej i zdrowotnej społeczeństwa. 

 
 
Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, 
Fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki pod nr 0000152342 

 
2. wskazanie czasu trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony 

Fundacja została powołana w dniu 17 marca 1993 roku. 
Czas trwania działalności Fundacji jest nieograniczony. 
 

3. wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym 
Sprawozdanie finansowe sporządzono za okres 01.01.2015r. do 31.12.2015r. 
 

4. wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne 
jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe 
W skład jednostki nie wchodzą inne jednostki samodzielnie sporządzające sprawozdanie finansowe. 
 

5. wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności 
gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności 
wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności 
Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej. Sprawozdanie finansowe sporządzono przy założeniu 
kontynuowania działalności statutowej w dającej się przewidzieć przyszłości.  
Na dzień sporządzenia sprawozdania Fundacja nie widzi okoliczności wskazujących na zagrożenie 
kontynuowania przez nią działalności. 
 

6. w przypadku sprawozdania za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie, wskazanie, że jest to 
sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek, oraz wskazanie zastosowanej metody 
rozliczenia połączenia (nabycia, łączenia udziałów) 
Nie dotyczy. 
 

7. omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów I pasywów (także 
amortyzacji), pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego w 
zakresie, w jakim, ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru 
• Wszystkie grupy aktywów wycenione są wg cen nabycia,  
• Środki trwałe o wartości przekraczającej 3.500,00 zł amortyzuje się liniowo, 
• Środki trwałe o wartości nie przekraczającej 3.500,00 zł amortyzuje się przy zastosowaniu zasady 

100% odpisu wartości w momencie zakupu, 
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• Przy amortyzacji stosuje się stawki podatkowe 
• Przy amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych przyjmuje się okresy wg rozporządzenia 

Ministra Finansów 
• Fundacja nie tworzy aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego 
• Fundacja nie sporządza zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym 
• Fundacja nie sporządza rachunku przepływów pieniężnych 

 
 
Dodatkowe informacje i objaśnienia 
I. 

1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i 
prawnych oraz inwestycji długoterminowych 

 
Wartość środków trwałych 
Nazwa grupy 
Składników majątku 
trwałego 

Stan na początek 
Roku 
obrotowego 

Zwiększenia Zmniejszenia Stan na koniec 
Roku 
obrotowego 

Grunty (w tym prawo wieczystego używania) 0,00 0,00 0,00 0,00 
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i 
wodnej 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Urządzenia techniczne i maszyny 0,00 0,00 0,00 0,00 
Środki transportu 0,00 0,00 0,00 0,00 
Inne środki trwałe 22.800,00 0,00 0,00 22.800,00 
RAZEM 22.800,00 0,00 0,00 22.800,00 
 
Wartość odpisów amortyzacyjnych środków trwałych 
Nazwa grupy 
Składników majątku 
trwałego 

Stan na początek 
Roku obrotowego 

Zwiększenia Zmniejszenia Stan na koniec 
Roku obrotowego 

Grunty (w tym prawo 
 wieczystego używania) 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Budynki, lokale i obiekty 
 inżynierii lądowej i wodnej 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Urządzenia techniczne 
 i maszyny 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Środki transportu 0,00 0,00 0,00 0,00 
Inne środki trwałe 0,00 0,00 0,00 0,00 
RAZEM 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
Wartość wartości niematerialnych i prawnych 
Nazwa grupy 
Wartości niematerialnych i prawnych 

Stan na początek 
Roku obrotowego 

Zwiększenia Zmniejszenia Stan na koniec 
Roku obrotowego 

Koszty zakończonych prac rozwojowych 0,00 0,00 0,00 0,00 
Wartość firmy 0,00 0,00 0,00 0,00 
Inne wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 0,00 0,00 
Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 0,00 0,00 
RAZEM 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
Wartość odpisów amortyzacyjnych wartości niematerialnych i prawnych 
Nazwa grupy 
Wartości niematerialnych i prawnych 

Stan na początek 
Roku obrotowego 

Zwiększenia Zmniejszenia Stan na koniec 
Roku obrotowego 

Koszty zakończonych prac rozwojowych 0,00 0,00 0,00 0,00 
Wartość firmy 0,00 0,00 0,00 0,00 
Inne wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 0,00 0,00 
Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 0,00 0,00 
RAZEM 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
 

2. kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych 
odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych 
Fundacja nie aktualizowała wartości aktywów trwałych 

 
3. kwotę kosztów zakończonych prac rozwojowych oraz kwotę wartości firmy, a także wyjaśnienie okresu 

ich odpisywania, określonego odpowiednio w art. 33 ust. 3 oraz art. 44b ust. 10 
Nie dotyczy. 
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4. Wartość gruntów użytkowanych wieczyście 
Fundacja nie posiada gruntów użytkowanych wieczyście. 

 
5. Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na 

podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym umów leasingu 
Fundacja nie posiada ww. środków trwałych. 

 
6. Liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych lub praw, w tym świadectw udziałowych, 

zamiennych dłużnych papierów wartościowych, warrantów i opcji, ze wskazaniem praw, jakie 
przyznają 
Fundacja nie posiada ww. 

 
7. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku 

obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego 
Fundacja nie aktualizowało należności w roku obrotowym. 

 
8. Dane o strukturze własności kapitału podstawowego oraz liczbie i wartości nominalnej 

subskrybowanych akcji, w tym uprzywilejowanych 
Nie dotyczy. 

 
9. stan na początek roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy kapitałów (funduszy) 

zapasowych, rezerwowych oraz kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny, o ile jednostka nie sporządza 
zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym 
Nie dotyczy. 
 

10. Propozycje do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy 
Strata Fundacji powiększy koszty roku następnego. 
 

11. Dane o stanie rezerw według ich celu utworzenia 
Fundacja nie tworzyła w 2015r. rezerw. 

 
12. Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, 

przewidywanym umową, okresie spłaty: 
a. do 1 roku 
b. powyżej 1 roku do 3 lat 
c. powyżej 3 lat do 5 lat 
d. powyżej 5 lat 

Zobowiązanie do ZGN z tytułu rozliczeń czynszowych – 72.531,94 PLN – powyżej 3 lat do 5 lat. 
 

13. Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy 
tych zabezpieczeń 
Fundacja nie posiada zobowiązań zabezpieczonych na majątku. 

 
14. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych 

rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych 
składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie 
 
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów 
Inne RMK – 367,79 PLN 
 
 

15. W przypadku, gdy składnik aktywów lub pasywów jest wykazywany w więcej niż jednej pozycji bilansu, 
jego powiązanie między tymi pozycjami; dotyczy to w szczególności podziału należności i zobowiązań 
na część krótkoterminową i długoterminową 
Fundacja nie posiada takich pozycji w bilansie. 
 

 
16. Łączna kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i 

poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na 
majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń; odrębnie należy wykazać informacje 
dotyczące zobowiązań warunkowych w zakresie emerytur i podobnych świadczeń oraz wobec jednostek 
powiązanych lub stowarzyszonych; 
Fundacja nie posiada zobowiązań warunkowych. 
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17.  W przypadku, gdy składniki aktywów niebędące instrumentami finansowymi są wyceniane według 
wartości godziwej: 
a) istotne założenia przyjęte do ustalenia wartości godziwej, w przypadku gdy dane przyjęte do 
ustalenia tej wartości nie pochodzą z aktywnego rynku, 
b) dla każdej kategorii składnika aktywów niebędącego instrumentem finansowym - wartość godziwą 
wykazaną w bilansie, jak również odpowiednio skutki przeszacowania zaliczone do przychodów lub 
kosztów finansowych lub odniesione na kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny w okresie 
sprawozdawczym, 
c) tabelę zmian w kapitale (funduszu) z aktualizacji wyceny obejmującą stan kapitału (funduszu) na 
początek i koniec okresu sprawozdawczego oraz jego zwiększenia i zmniejszenia w ciągu roku 
obrotowego. 

 Nie dotyczy. 
 
II. 
 

1. Struktura rzeczowa (rodzaje działalności) i terytorialna (rynki geograficzne) przychodów netto ze 
sprzedaży towarów i produktów, w zakresie, w jakim te rodzaje i rynki istotnie różnią się od siebie, z 
uwzględnieniem zasad organizacji sprzedaży produktów i świadczenia usług 
Fundacja nie uzyskuje dochodów ze sprzedaży usług i towarów. 
Przychody Fundacji to darowizny celowe na pobyt w ośrodkach – 529.312,00 PLN 

 
1. Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe 

Fundacja nie aktualizowała wartości środków trwałych. Środki trwałe wykazane zostały w wartości 
zakupu. 
 

2. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów 
Fundacja nie aktualizowała wartości zapasów.  
 

3. Informacja o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub 
przewidzianej do zaniechania w roku następnym 
Fundacja nie zaniechała i nie przewiduje zaniechania żadnej z prowadzonych działalności. 
 

4. Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku 
finansowego (zysku, straty) brutto 
 
Przychody z rachunku zysków i strat 610 537,00 zł
Zmniejszenie przychodów 0,00 zł
Zwiększenie przychodów 0,00 zł
Przychody ze źródeł przychodów na terytorium RP 610 537,00 zł

Koszty z rachunku zysków i strat 795 060,27 zł
Zmniejszenia kosztów 196 557,17 zł

w tym:
strata z roku 2014 94 295,20 zł
wydatki z otrzymanej dotacji 81 225,00 zł
koszty uznane za NKUP 21 036,97 zł

Zwiekszenia kosztów nie wystąpiły
Koszty zmniejszające podstawę opodatkowania 598 503,10 zł

Dochód 12 033,90 zł
Dochód zwolniony (dotacja) 81 225,00 zł
Dochód do opodatkowaniaPodstawa opodatkowania -69 191,10 zł

 
5. W przypadku jednostek, które sporządzają rachunek zysków i strat w wariancie kalkulacyjnym, dane o 

kosztach wytworzenia produktów na własne potrzeby oraz o kosztach rodzajowych 
Fundacja sporządza rachunek zysków i strat w wariancie porównawczym. 
 

6. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie 
Fundacja nie posiada środków trwałych w budowie. 
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7. Poniesione w ostatnim roku i planowane nakłady na niefinansowe aktywa trwałe; oddzielnie należy 
wykazać poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska 
Fundacja nie poniosła i nie planuje nakładów na niefinansowe aktywa trwałe. 
 
 

8. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych, z podziałem na losowe i pozostałe 
W Fundacji nie wystąpiły zyski i straty nadzwyczajne. 
 

9. Podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych 
Nie dotyczy. 

 
Dla pozycji bilansu oraz rachunku zysków i strat, wyrażonych w walutach obcych – kursy przyjęte do ich 
wyceny. 
Wszystkie pozycje bilansu zostały przedstawione w złotych polskich.  
 
III.   
 

1. Przeciętne w roku obrotowym zatrudnienie, z podziałem na grupy zawodowe 
W roku obrotowym Fundacja nie zatrudniała na stałe żadnych pracowników. 
Wypłacono wynagrodzenia cywilno-prawne za prace biurowe. 
 

2. Wynagrodzenia, łącznie z wynagrodzeniami z zysku, wypłacone lub należne osobom wchodzącym w 
skład organów zarządzających i nadzorujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno) 
Fundacja nie wypłaca wynagrodzeń członkom zarządu.     
 

3. Pożyczki i świadczenia o podobnym charakterze udzielone osobom wchodzącym w skład organów 
zarządzających i nadzorujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno) ze wskazaniem 
warunków i terminów spłaty 
Nie wystąpiły. 

 
IV.  
 

1. Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym 
roku obrotowego 
Nie wystąpiły. 
 

2. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w 
sprawozdaniu finansowym 
Nie wystąpiły. 
 

3. Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod 
wyceny oraz zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, jeżeli wywierają one istotny 
wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki, ich przyczyny i spowodowaną 
zmianami kwotę wyniku finansowego oraz zmian w kapitale (funduszu) własnym 
 
Fundacja w roku obrotowym nie dokonywała zmian zasad rachunkowości ani metod wyceny.  
 

4. Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok 
poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy 
Dane finansowe roku 2015 są porównywalne z rokiem 2014. 

 
 
V.  Występowanie niepewności co do możliwości kontynuowania działalności, opis tych niepewności oraz 
stwierdzenie, że taka niepewność występuje, oraz wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zawiera korekty z tym 
związane; informacja powinna zawierać również opis podejmowanych bądź planowanych przez jednostkę 
działań mających na celu eliminację niepewności 

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności statutowej 
przez Fundację Turystyki i Rehabiulitacji w dającej się przewidzieć przyszłości, gdyż nie istnieją 
okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności. 
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VI.  Inne informacje niż wymienione powyżej, które mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji 
majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy jednostki 
  

 

Koszty administracyjne, w tym: 36 000,41
materiały biurowe 2 667,20
usługi druku/ksero 759,60
opłaty bankowe.pocztowe 2 449,85
środki czystości 59,96
wynagrodzenia za prace administracyjne 4 950,00
drobne wyposażenie 100,00
koszty podróży służbowych wolontariuszy 667,16
usługi informatyczne/internetowe 1 420,00
czynsz/opłaty związane z najmem 11 611,63
usługi telekomunikacyjne 3 237,29
podatki i opłaty administracyjne 549,00
inne drobne materiały (kwiaty, książki, itp..) 1 067,11
usługi księgowe 5 535,00
ubezpieczenia nie dotyczące wyjazdów 311,21
pozostałe usługi (taxi, kurier, parkowanie, itp..) 615,40

Koszty statutowe, w tym: 756 865,13
usługi zakwaterowania i gastronomiczne 558 269,76
usługi transportowe 90 845,41
ubezpieczenia grupowe 2 312,35
bilety wstępu 7 114,49
usługi administracyjne dot. Wyjazdów 1 480,83
pozostałe (lekarstwa, upominki, itp.) 2 547,09
Strata roku poprzedniego 94 295,20

 
 
Sporządziła: 






