
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

Organizacja nie ma żadnych zobowiązań z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych
nieuwzględnionych w bilansie. Jedyne zobowiązania finansowe organizacji opisane są w części: 3. Uzupełniające dane o aktywach i pasywach.

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

Organizacja nie udziela kredytów członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących, a także nie ma zobowiązań
zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju

3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach

Przychody z działalności statutowej pochodziły z darowizn wpłaconych na konto Fundacji przez ofiarodawców prywatnych oraz firmy.
Fundacja nie prowadziła działalności gospodarczej. Zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty. Organizacja posiada tylko
środki finansowe w walucie polskiej i wycenia je według wartości nominalnej. Środki pieniężne w banku zostały potwierdzone przez bank, a
ich zgodność wynika z ostatniego wyciągu bankowego. 

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

1. Informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej 499.140,94
a) Przychody z tytułu 1% PDOF 303.480,12 b) Przychody z tytułu darowizn 76.977,25 - darowizny od osób fizycznych 74.387,83 -
darowizny od osób prawnych 2.589,42 c) Przychody ze zbiórek publicznych 118.683,57 Źródłem przychodów statutowych są wpłaty
środków pieniężnych na rachunek bankowy fundacji od osób prywatnych i firm tytułem darowizn, dochód z imprez publicznych oraz przychody
z tytułu 1% odpisu od podatku dochodowego osób fizycznych . Do dnia 31.12.2019 roku fundacja nie otrzymała przychodów pochodzących z
innych źródeł, ani także innych przychodów finansowych. 

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

2. Informacje o strukturze poniesionych kosztów Koszty działalności nieodpłatnej 629.057,88 a) Koszty działalności statutowej 510.357,14 b)
Koszty administracyjne, w tym: 118.700,74 - czynsz za lokal 9.922,46 - zużycie materiałów 2.570,00 - materiały i usługi marketingowe
53.049,74 - usługi księgowe 17.712,00 - obsługa biura Fundacji 24.600,00 - opłaty bankowe, prowizja dla PayU, PayPal 801,88 - usługi
pocztowe i kurierskie 2.925,16 - usługi telekomunikacyjne 2.482,08 - usługi internetowe 2.440,92 - pozostałe koszty 2.029,50 - opłaty
sądowe 167,00 3. Koszty działalności nieodpłatnej Fundacji finansowanej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wynoszą
433.397,06 zł.

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

nie dotyczy

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 303.480,12

Koszty działalności nieodpłatnej finansowanej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wynoszą 433.397,06 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

        Druk: NIW-CRSO



nie dotyczy

Data sporządzenia: 2020-06-30

Data zatwierdzenia: 2020-09-06

Ewa Stolarczyk Jerzy Natkański

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
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