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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 opisane są
w części: 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;
Fundacja 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;
Na aktywa obrotowe w punkcie "należności krótkoterminowe" prezentowane są należne opłaty za świadczenia
realizowane przez Fundację w 2020 roku, a które zostaną opłacone w 2021 roku. W punkcie "inwestycje
krótkoterminowe" prezentowane są środki pieniężne na kontakch bankowych.
W pozycji zobowiązania ujęte są zakupy materiałów i usług zapłacone w nastepnym roku (kwota 5.280,37 zł),
zobowiązania podatkowe (kwota 633,00 zł) oraz zobowiązania wobec założycieli (kwota 31.616,56 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;
Przychody działalności statutowej
- darowizny
- sprzedaż biletów
- opłaty za turnus i świadczenia medyczne
- sprzedaż kalendarzy
- z innych źródeł

46 139,92 zł
6 900,00 zł
251 504,00 zł
36 028,35 zł
10 654,50 zł
351 226,77 zł

Pozostałe przychody operacyjne
- dotacja
- dofinansowanie
- inne

49 980,90 zł
2 500,00 zł
5 000,13 zł
57 481,03 zł

5) Informacje o strukturze poniesionych kosztów;
Koszty działalności statutowej:
III. Koszty pozostałej działalności statutowej
- na realizację celów statutowych, w tym:
a) zużycie materiałów
b) zakup usług obcych
c) wynagrodzenia
f) pozostałe koszty

298 898,38 zł
3 120,36 zł
287 035,02 zł
8 743,00 zł
- zł
298 898,38 zł
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6) Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego;
Fundusz statutowy w bieżącym roku nie zmienił się i wyniósł 1.000,00 zł.
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;
Fundacja nie posiada statusu organizacji pożytku publicznego.
8) Inne informacje niż wymienione w pkt 1-7, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji
Fundacja otrzymała darowizny od osób prywatnych i prawnych i przeznaczyła je na działanie statutowe w zakresie
całościowego systemowego wsparcia rodzin z dziećmi wymagającymi szczególnego rodzaju opieki i pomocy w
prawidłowym rozwoju.

