
Informacja dodatkowa

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

Nie dotyczy.

Fundacja nie posiada żadnych zobowiązań finansowych, w tym dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji, poręczeń itp. 

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

Nie dotyczy.

Fundacja nigdy nie udzielała zaliczek, kredytów członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących ani żadnym innym
osobom - i z tego tytułu nie posiada żadnych zobowiązań.

3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach

AKTYWA  to wyłącznie środki pieniężne - stan na 31 grudnia 2020 - 457 629,44 zł - w tym:

- w banku KDBS -  456 329,33 zł

- w kasie fundacji  - 1 300,11 zł

PASYWA - 457 629,44 zł - to kapitały własne pochodzące z następujących źródeł:

- kapitał założycielski                                                                  10 000,00 zł

- nadwyżka przychodów nad kosztami / zyski z lat ubiegłych    347 557,41 zł

- zysk za 2020 rok                                                                     100 072,03 zł

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

Przychody ogółem za 2020 rok - 280 216,90 zł

Struktura przychodów:

243 245,51 zł - 1% podatku - 87%

34 202,00 zł - darowizny od osób prawnych i fizycznych - 12%

2 769,39 zł - odsetki bankowe -1%

zbiórki publiczne - brak

dotacje ze środków publicznych - brak

składki członkowskie - brak 

wsparcie finansowe w ramach Tarczy Antykryzysowej - brak

Razem przychody za 2020 rok - 280 216,90zł - 100%.

 

 

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

        Druk: NIW-CRSO



Koszty ogółem poniesione w 2020 roku - 180 144,87zł - związane w całości z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego, z czego 172
486,87zł sfinansowane z 1%.

 

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Fundusz statutowy 10 000 zł - to fundusz założycielski Fundacji w całości opłacony - nie uległ zmianie od momentu powołania fundacji.

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

Przychody z tytułu 1% pdof za 2020 rok - 243 245,51 zł

Koszty sfinansowane w 2020 roku z 1% podatku - ogółem 172 486,87 zł

w tym:

- koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej  z pozyskiwaniem 1% podatku - 0,00 

- koszty zealizowanych zadań nieodpłatnej działalności pożytku publicznego – 136 231,44 -79 %

- koszty administracyjne związane z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego  -   36 255,43 -21%

Struktura zrealizowanych zadań pożytku publicznego  w kwocie 136 231,44 zł , w tym: 1) 12 679,79 zł pomoc społeczna rodzinom i osobom
w trudnej sytuacji życiowej, 2)  2 977,03 zł działalność charytatywna, 3)  15 607,61 zł ochrona i promocja zdrowia, 4) 78 322,59 zł działania
na rzecz osób niepełnosprawnych, 5) 7 259,40 zł nauka szkolnictwo wyższe edukacja, 6) 14 990,00 zł wypoczynek dzieci i młodzieży
połączony z turystyką, 7) 1 878,50 zł kultura sztuka ochrona dóbr kultury i tradycji, 8) 500,00 zł wspieranie kultury fizycznej, 9) 2 016,52 zł
ekologia i ochrona zwierząt

* 36 255,43 zł - koszty administracyjne związane z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego

Pozostało środków pochodzących z 1% podatku za 2020 rok - 70 758,64 zł - które bedą wykorzystane na realizację nieodpłatnej
działalności pożytku publiczego w następnych latach

8. inne informacje niż wymienione powyżej, 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 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o
rachunkowości, o ile występują w jednostce

Rok 2020 to rok zupełnie inny od poprzednich, z uwagi na światową pandemię koronawirusa (COVID-19).

Roczne sprawozdanie finansowe za 2020 rok - sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności w czasie trwania COVID-19

Mimo trudnych warunków funkcjonowania Fundacji (ryzyko, niepewność) – w 2021 roku nadal będzie prowadzona działalność –
ponieważ Fundacja :

nie posiada żadnych kredytów, zobowiązań, których obsługa byłaby zagrożona
nie posiada żadnych zapasów, nie istnieje ryzyko ich przeterminowania
nie posiada żadnych należności, których ściągalność byłaby zagrożona
nie zatrudnia pracowników, brak stałych kosztów typu płace, ZUS, podatki, urlopy
nigdy nie prowadziła żadnych inwestycji budowlanych, nie nabywała środków trwałych które generowałyby koszty np. amortyzacja

Data sporządzenia: 2021-02-15

Data zatwierdzenia: 2021-02-15

        Druk: NIW-CRSO



Ewa Kubacka Barbara Lewandowska 
Jerzy Lewandowski

Imię i nazwisko osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust
2 ustawy o rachunkowości

Imię i nazwisko kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich
członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

        Druk: NIW-CRSO


	Informacja dodatkowa

