
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 występują

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 występują

3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach

AKTYWA TRAWAŁE 
1. Wartości niematerialne i prawne
Na dzień bilansowy Fundacja nie posiada ww.
2. Rzeczowe aktywa trwałe
Na dzień bilansowy Fundacja nie posiada ww.
3. Należności długotermin.
Na dzień bilansowy Fundacja nie posiada ww.
4. Inwestycje długotermin.
Na dzień bilansowy Fundacja nie posiada ww.
5. Długotermin. rozliczenia miedzyokresowe
Na dzień bilansowy Fundacja nie posiada ww.

AKTYWA OBROTOWE  
1. Zapasy
Na dzień bilansowy Fundacja nie posiada ww.
2. Należności krótkotermin.
Nie wystąpiły.
3. Inwestycje krótkotermin.
Na wartość krótkotermin. aktywów finansowych na dzień bilansowy składają się wartości środków pieniężnych będących na rach. bank. i w
kasie Fundacji:
– środki pieniężne na rach. bank. – 89 454,33 zł
– środki pieniężne w kasie – 0,00 zł
4. Krótkotermin. rozliczenia miedzyokresowe
Nie wystąpiły.

KAPITAŁ FUNDUSZ STATUTOWY 
1. Kapitał podstawowy
Kapitał podstawowy Fundacji – Fundusz statutowy na dzień bilansowy wykazany został w wartości nominalnej.
2. Kapitał zapasowy
Nie wystąpił.
3. Kapitał z aktualizacji wyceny
Nie wystąpił.
4. Pozostałe kapitały
Nie wystąpiły.
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych.
Zysk z lat ubiegłych – 77 142,76 złotych.
6. Zysk (starta) netto.
Zysk netto 2020 roku wyniósł 9 227,86 złotych.
7. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego
Nie wystąpiły.

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP: 2021-09-29



ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA 
1. Rezerwy na zobowiązania
Nie wystąpiły.
2. Zobowiązania długoterminowe
Nie wystąpiły.
3. Zobowiązania krótkoterminowe
Podział zobowiązań:
-z tytułu dostaw i usług o pozostałym na 31.12.2020r. przewidywanym umową okresie spłaty:
do 12 miesięcy 583,71 zł
powyżej 12 miesięcy 0,00 zł
– z tytułu podatków, ceł , ubezpieczeń 0,00zł
– z tytułu wynagrodzeń 0,00 zł

4. Rozliczenia miedzyokresowe przychodów
Nie wystąpiły.

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

 

L.p. Wyszczególnienie
ROK 2020

Kwota
przychodów 

ROK 2020

Struktura w
%

ROK 2019

Kwota
przychodów

ROK 2019

Struktura w
%

1. Przychodzy z działalności statutowej niedpłatnej, w
tym: 104 972,41 zł 92,72 % 349 077,92 zł 91,17 %

a) Darowizny pieniężne 104 282,41 zł 99,34 % 349 077,92 zł 100 %
b) Darowizny rzeczowe 690,00 zł 0,65 % 0 zł 0 %
c) Przychody OPP 0 zł 0 % 0 zł 0%
2. Przychody z działalności statutowej odpłatnej 8 239,00 zł 7,28 % 33 833,04 zł 8,83 %
3. Pozostałe przychody operacyjne, w tym 0 zł 0 % 0 zł 0 %
a) Działalności statutowej 0 zł 0 % 0 zł 0 %
4. Przychody finansowe 0 zł 0 % 25 zł 0 %
a) Działalności statutowej 0 zł 0 % 25 zł 0 %
5. RAZEM 113 211,41 zł 100 % 382 935,96 zł 100 %

 

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

 

L.p. Wyszczególnienie
ROK 2020

Kwota kosztów

ROK 2020

Struktura w %

ROK 2019

Kwota kosztów

ROK 2019

Struktura w %

1. Koszty działalności statutowej, w tym: 96 445,05 zł 92,76 % 402 442,98 zł 95,47 %
a) Działalności statutowej nieodpłatnej 86 803,31 zł 90 % 373 413,39 zł 92,80 %
b) Działalności statutowej odpłatnej 9 641,74 zł 10 % 29 029,59 zł 7,2 %

2. Koszty ogólnoadministracyjne 7 538,50 zł 7,24 % 5 256,82 zł 4,53 %
3. Pozostałe koszty operacyjne 0 zł 0 % 0 zł 0 %
4. Koszty finansowe 0 zł 0 % 0 zł 0 %
5. RAZEM 103 983,55 zł 100 % 407 699,80 zł 100 %

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP: 2021-09-29



 

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Fundusz statutowy jednostki wynosi 2 500 zł i nie uległ zmianie w ciągu roku obrotowego.

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

Fundacja w dniu 03.11.2020 r. uzyskała status organizacji pożytku publicznego.

W 2020 roku Fundacja nie pozyskiwała środków z 1% podatku dochodowego.

W 2020 roku Fundacja nie wydatkowała środków na promocję 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.

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

Sprawozdanie za 2020 rok - zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA FINANSÓW z dnia 31 marca 2020 r.  w sprawie określenia
innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do
właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji, wydanym na podstawie art. 15zzh ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o
szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz
wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, 567 i 568) - podlega zatwierdzeniu do 30.09.2020 r. 

Data sporządzenia: 2021-06-30

Data zatwierdzenia: 2021-09-22

Renata Gawior Jacek Stępnicki-Prezes Zarządu, 
Izabela Grenda-Wiceprezes Zarządu

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
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