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 finansowych z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji, poręczeń lub zobowiązań
warunkowych nieuwzględnionych w bilansie.
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
Fundacja nie udziela kredytów członkom organów administrujacych, zarządzajacych i nadzorujacych, a także nie ma zobowiązań zaciągnietych
w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszeslkiego rodzaju.
3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach
1. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie według ceny nabycia pomniejszonej o
odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe. 2. Długoterminowe aktywa finansowe wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie według
ceny nabycia. 3. Rzeczowe składniki aktywów obrotowych wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie w kwocie wykazanej zapłaty.
4. Należności i roszczenia wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie w wartości ustalonej przy powstaniu. 5. Krótkoterminowe
aktywa finansowe wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie według wartości nominalnej.
Rzeczowe aktywa trwałe - środki trwałe wyceniane według ceny nabycia pomniejszonej o umorzenie. Odpisu amortyzacyjnego środków
trwałych dokonuje sie metoda liniową przez okres ich ekonomicznego użytkowania przy zastosowaniu stawek oraz zasad określonych w
ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Środki trwałe o niskiej wartości tj. do 3500zł. i używane powyżej jednego roku umarza
się w 100 % z chwila przyjęcia ich do użytkowania.
Fundacja posiada jeden środek trwały w kwocie nabycia 4362,19 zł. zakupiony w grudniu 2016r. w części sfinansowany z dotacji Urzędu
Miasta w w wysokości 3521,04 zł. oraz z własnych srodków. Na dzień bilansowy wartość środka trwałego (pomniejszona o odpisy
umorzeniowe) wynosi: 0 zł.
Na dzień bilansowy zobowiązania wynoszą 280 zł, należności 445,02 zł.
Fundusz założycielski Fundacji zgodnie z aktem notarialnym wynosi 10 000 zł. Kapitał założycielski został wpłacony w całości.
Inwestycje krótkoterminowe na koniec roku obrotowego wynoszą 129 515,02 zł.
Należności krótkoterminowe wynoszą 445,02 zł.
Na dzień bilansowy rozliczenia międzyokresowe przychodów nie występują.
Wynik finansowy na dzień 31.12.2020r. wynosi 36 575,99 zł.
Wynik Finansowy netto w kwocie 36 575,99 zł.
w całości przeznaczony został na działalność statutową Fundacji.
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 z nieodpłatnej działaności pożytku publicznego: 105 321,30 zł, z darowizn: 105 321,30 zł.
Przychody z odpłatnej działaności pożytku publicznego 0 zł.
Pozostałe przychody operacyjne działaności statutowej - 366,38 zł.
5. informacje o strukturze poniesionych kosztów
Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego - 0 zł.
Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego - 68 901,69 zł, z tego: sfinansowane z darowizn 68 901,69 zł.
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Pozostałe koszty operacyjne działaności statutowej - 210 zł.
Koszty finansowe działalności statutowej - 0 zł.
6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego
Fundusz statutowy przeznaczany jest na finansowanie realizowania zadań statutowych fundacji.
Zysk Fundacji w całości przeznaczany jest na realizację zadań statutowych Fundacji zwiększając fundusz statutowy 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
W roku 2020 Fundacja otrzymała przychód z tytułu 1% w wysokości 37 323,30 zł , poniosła koszty: 1 338,60 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 występują.
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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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