
Informacja dodatkowa

1. informacje o wszelkich zobowiązaniach finansowych, w tymz tytułudłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub

zobowiązańwarunkowychnieuwzględnionychwbilansie ze wskazaniemcharakteru i formywierzytelności zabezpieczonych rzeczowo

Nie dotyczy

2. informacje o kwotach zaliczek ikredytówudzielonych członkomorganówadministrujących, zarządzających inadzorujących ze wskazaniem

oprocentowania, głównychwarunkóworazwszelkichkwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych, a także zobowiązań zaciągniętychw ich

imieniu tytułemgwarancji i poręczeńwszelkiego rodzaju ze wskazaniemkwotyogółemdla każdej kategorii

W roku2021 Fundacja nie udzieliła pożyczek, gwarancji, poręczeń i innych zobowiązań finansowych

3. uzupełniające dane o aktywach ipasywach

Na dzień31.12.2021r. na wartość aktywówskładają się:

- środkipieniężne wkasie: 535,40 zł.

- środkipieniężne na bieżącymrachunkubankowym: 28 068,41 zł.

- środkipieniężne na depozytowymrachunkubankowym: 10 388,47 zł.

Razem: 38 992,28 zł.

Na dzień31.12.2021 r. na wartość pasywówskładają się:

- fundusz statutowy 25 292,39 zł.

- nadwyżka kosztównad przychodami 13 699,89 zł.

Razem: 38 992,28 zł.

4. informacje o strukturze zrealizowanychprzychodówze wskazaniemich źródeł, w tymwszczególności informacje o przychodach

wyodrębnionych zgodnie zprzepisamiustawyzdnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytkupublicznego io wolontariacie oraz informacje o

przychodach z tytułu składek członkowskich idotacji pochodzących ze środkówpublicznych

W roku2021 Fundacja uzyskała przychodyznieodpłatnej działalności statutowej wwysokości :32 284,90 zł.

Na przychody składają się:

- wpłaty 1 %podatku 13 454,90 zł.

- darowiznyod osób fizycznych– pieniężne 7 830,00 zł.

- darowiznyod osób prawnych– pieniężne 11 000,00 zł.

Razem: 32 284,90 zł.

Uzyskano równieżprzychód finansowywwynikuoprocentowania rachunkudepozytowego wwysokości: 0,97 zł.

5. informacje o strukturze poniesionychkosztów

Koszty działalności statutowej wyniosły:

- usługiobce 12 077,79 zł.

- wynagrodzenia z tytułuumówzleceń i o dzieło 4 200,00 zł.

- pozostałe koszty 2 308,19 zł.

Razem: 18 585,98 zł.
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6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Stanna początek okresuobrotowego 25 292,39 zł.

Zwiększenie (zysk) 13 699,89 zł.

Stanna koniec rokuobrotowego 38 992,28 zł.

7. jeżeli jednostka posiada status organizacji pożytkupublicznego, zamieszcza w informacji dodatkowej dane na temat uzyskanychprzychodów

iponiesionychkosztówz tytułu1%podatkudochodowego od osób fizycznychoraz sposobuwydatkowania środkówpochodzących z1%

podatkudochodowego od osób fizycznych

Wpłaty 1%podatku13 454,90 zł.

8. inne informacje niżwymienione powyżej, jeżelimogłybyw istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacjimajątkowej i finansowej orazwynik

finansowy jednostki, w tymdodatkowe informacje i objaśnienia wymienione wzałącznikunr 1 ustawyzdnia 29 września 1994 r. o

rachunkowości, o ile występująw jednostce

Nie dotyczy

Data sporządzenia: 2022-03-01

Data zatwierdzenia: 2022-06-29

Anna Socha

CzesławKawecki - Prezes Fundacji

Urszula Milka -V-ce Prezes Fundacji

MałgorzataWysokowska - Członek ZarząduFundacji

KatarzynaMolęda-Krawiec - Członek ZarząduFundacji

Halina Ciszowska-Bogdał - SekretarzFundacji

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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