
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

Fundacja nie posiada żadnych zobowiązań z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych
nieuwzględnionych w bilansie. Jedyne zobowiązania finansowe organizacji ujęte są w pasywach jako:
� Wynagrodzenia dla pracowników płatne do 10-tego stycznia 2020 roku,
� Składki na Zakład Ubezpieczeń Społecznych pracowników,
� Bieżące zobowiązania z terminem płatności przypadającym na styczeń 2020 roku.

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

3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach

Wartość początkowa środków trwałych: 225 577,41 zł

Wartość początkowa wartości niematerialnych i prawnych: 8 388,69 zł

Kwota środków na koncie i w kasie: 151 675,47 zł

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe: 977,43 zł, w tym

- nierozliczony koszt polisy ubezpieczeniowej nr 1015493949 o wartości 500,03 zł

- nierozliczona polisa nr 1039164458 o wartości 477,40 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

Działalność nieodpłatna pożytku publicznego: 78 011,19 zł, w tym

- darowizny: 68 731,19 zł

- subwencja PZU do Teatru: 9 280,00 zł

Działalność odpłatna pożytku publicznego: 15 570,00 zł

Działalnośc gospodarcza: 56 907,49 zł

Przychody finansowe: 1 159,97 zł

Przychody z 1%: 67 345,43 zł, w tym z przychodów przyszłych okresów: 2 257,53 zł

 

Pozostałe przychody operacyjne: 51 047,77 zł

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Łączne koszty działalności: 291 962,89 zł

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Fundusz statutowy w 2020r. nie uległ zmianie

7. jeżeli jednostka posiada status organizacji pożytku publicznego, zamieszcza w informacji dodatkowej dane na temat uzyskanych przychodów
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i poniesionych kosztów z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz sposobu wydatkowania środków pochodzących z 1%
podatku dochodowego od osób fizycznych

Przychody uzyskane z 1%: 67 345,43 zł, w tym kwota uzyskana i niewydatkowana w latach ubiegłych a wydatkowana w roku bieżącym: 2
257,53 zł

Środki uzyskane z 1% zostały w całości wydatkowane na cele statutowe Fundacji:

- pomoc dla potrzebujących: 38 609,00 zł

- system szybkiego ostrzegania: 9 484,69 zł

- Teatr: 1 980,04 zł

- Hokej: 5 364,40 zł

- ochrona zwierząt: 16,50 zł

- pozostałe statutowe: 11 890,80 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

Nie dotyczy

Data sporządzenia: 2021-06-09

Data zatwierdzenia: 2021-09-16

Magdalena Wojtczak

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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