
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 bilans. Fund. nie posiada ww.
3. Należności długotermin.
Na dzień bilans. Fund nie posiada ww.
4. Inwestycje długotermin.
Na dzień bilans. Fund. nie posiada ww.
5. Długotermin. rozlicz. miedzyokresowe
Na dzień bilans. Fund. nie posiada ww.

AKTYWA OBROTOWE 
1. Zapasy
Na dzień bilans. Fund. nie posiada ww.
2. Należności krótkotermin.
Podział należności krótkotermin.:
-z tyt. dostaw i usług o pozostałym na 31.12.2021r. przewidywanym okresie zapłaty:
do 12 mies. 2000,00 zł
pow. 12 mies. 0 zł
- z tytułu podatków, ceł , ubezp. 0 zł
3. Inwestycje krótkotermin.
Na wartość krótkotermin. aktywów finansowych na dzień bilans. składają się wartości środków pieniężnych będących na rach. bank. i w kasie Fund.:
– środki pieniężne na rach. bank. 75 185,49 zł
– środki pieniężne w kasie – 0 zł
4. Krótkotermin. rozliczenia miedzyokresowe
Nie wystąpiły.

KAPITAŁ FUNDUSZ STATUTOWY
1. Kapitał podstawowy
Fundusz statutowy tworzy zapisany w akcie fundacyjnym Fundusz założycielski w kwocie 2500 zł i nie uległ zmianie w trakcie roku obrotowego.
2. Kapitał zapasowy
Nie wystąpił.
3. Kapitał z aktualizacji wyceny
Ne wystąpił.
4. Pozostałe kapitały
Nie wystąpiły.
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych.
Zysk z lat ubiegłych – 86 370,62 zł.
6. Zysk (starta) netto.
Fundacja rok 2021 zakończyła stratą w kwocie 12 384,30 zł
7. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego
Nie wystąpiły.

ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA
1. Rezerwy na zobowiązania
Nie wystąpiły.
2. Zobowiązania długotermin.
Nie wystąpiły.
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3. Zobowiązania krótkotermin.
Podział zobowiązań:
-z tyt. dostaw i usług o pozostałym na 31.12.2021r. przewidywanym okresie spłaty:
do 12 mies. 699,17 zł
pow. 12 mies. 0 zł
-z tyt. podatków, ceł , ubezp. 0 zł, 

-z tytułu wynagr 0 zł
4. Rozlicz. miedzyokres. 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 2021 ROK 2021 ROK 2020 ROK 2020
  Kwota przychodów Struktura w % Kwota przychodów Struktura w %

1. Przychodzy z niodpłatnej działalności
pożytku publicznego, w tym: 72 587,25 77,33% 104 972,41 92,72%

a) Darowizny pieniężne 5 537,45 7,62% 104 282,41 99,34%
b) Darowizny rzeczowe 0,00 0,00% 690,00 0,65%
c) Przychody OPP 67 049,80 92,38% 0,00 0 % 

2. Przychody z odpłatnej działalności
ppożytku publicznego 21 282,25 22,67% 8 239,00 7,28%

3. Pozostałe przychody operacyjne, w
tym 0,00 0,00% 0,00 0,00%

a) Działalności statutowej 0,00 0,00% 0,00 0,00%
4. Przychody finansowe 0,00 0,00% 0,00 0,00%
a) Działalności statutowej 0,00 0,00% 0,00 0,00%
5. RAZEM 93 869,50 100,00% 113 211,41 100,00%

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

L.p. Wyszczególnienie ROK 2021 ROK 2021 ROK 2020 ROK 2020
  Kwota kosztów Struktura w % Kwota kosztów Struktura w %
1. Koszty działalności pożytku publicznego, w tym: 97 871,52 zł 92,11% 96 445,05 zł 92,76%
a) niedpłatnej działalności pożytku publlicznego 72 413,73 zł 73,99% 86 803,31 zł 90,00%
b) odpłatnej działalności pożytku publlicznego 12 166,22 zł 12,43% 9 641,74 zł 10,00%
c) koszty OPP 13 291,57 zł 13,58% 0,00 zł 0,00%
2. Koszty ogólnoadministracyjne 8 382,28 zł 7,89% 7 538,50 zł 7,24 % 
3. Pozostałe koszty operacyjne 0 zł 0,00% 0 zł 0,00%
4. Koszty finansowe 0 zł 0,00% 0 zł 0,00%
5. RAZEM 106 253,80 zł 100,00% 103 983,55 zł 100,00%

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Fundusz statutowy jednostki wynosi 2500 zł i nie uległ zmianie w ciagu 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

 ROK 2021 ROK 2020
Stan środków z tyt. 1 % podatku dochodowego od os. fiz. na początek roku 0,00 zł 0,00
Przychód z tytułu 1 % podatku dochodowego od os. fiz. uzyskany w danym roku 67 049,80 zł 0,00
Koszty sfinansowane z 1% podatku dochodowego od os. fiz. uzyskanego w danym roku 13 291,57 zł 0,00
Koszty sfinansowane z 1% podatku dochodowego od os. fiz. uzyskanego w latach ubiegłych 0,00 zł 0,00
Stan środków z tyt. 1 % podatku dochodowego od os. fiz. na koniec roku 53 758,23 zł 0,00 zł
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Sposób wydatkowania środków pochodzących z 1 % podatku dochodowego od os. fiz.: ROK 2021 
kampanie profilaktyczno-edukacyjne 1 150,00 zł
realizacja usług opiekuńczych 2 325,00 zł
świadczenia pomocy społecznej (dofinansowanie do zakupu akcesoriow terapeutyczych dla podopiecznych
Fundacji) 5 440,00 zł

evety promujace zdrowy styl życia i profilaktykę 3 685,31 zł
Promocja OPP na rzecz przekazywania 1% podatku 691,26 zł
RAZEM 13 291,57 zł

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 2021 rok - zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA FINANSÓW z dnia 7 marca  2022 r. zmieniające rozporządzenie 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. z 2021 r. poz. 2095, z późn. zm. ) - podlega zatwierdzeniu do 30.09.2022. 

Data sporządzenia: 2022-03-29

Data zatwierdzenia: 2022-07-05

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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