
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

NA DZIEŃ 31.12.2020 FUNDACJA POSIADA ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE W KWOCIE 186,53 ZŁ. 

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

W ROKU 2020 FUNDACJA NIE UDZIELAŁA ZALICZEK I KREDYTÓW. FUNDACJA NIE ZACIĄGAŁA ZOBOWIĄZAŃ W
IMIENIU CZŁONKÓW ORGANÓW ADMINISTRUJĄCYCH ORAZ ZARZĄDZAJĄCYCH

3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach

NA DZIEŃ 31.12.2020 R. FUNDACJA NIE POSIADA ŚRODKÓW TRWAŁYCH. 

NA DZIEŃ 31.12.2020 R. FUNDACJA NIE POSIADA NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH

W SKŁAD INWESTYCJI KRÓTKOTERMINOWYCH WCHODZĄ ŚRODKI NA RACHUNKACH BANKOWYCH W KWOCIE
678 102,97 ZŁ 

FUNDUSZ STATUTOWY NA DZIEŃ 31.12.2020 R. WYNOSI 100 000,00 ZŁ. ZYSK Z LAT UBIEGŁYCH 244 947,63 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

W 2020 roku Fundacja osiągnęła przychody na kwotę 590 111,83 zł , z czego 99,48 % stanowią przychody z działalności statutowej w
kwocie 587 070,62 zł, pozostała kwota stanowi przychody finansowe ( odsetki).  Na przychody z działalności statutowej 2020 roku składają
się wpływy z odpisów podatkowych w wysokości 202 881,62 zł ( 34,56 %) oraz darowizny pieniężne otrzymane w wysokości 384 189,00 zł
( 65,44%). 

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Na koszty Fundacji składały się koszty działalności statutowej w kwocie 252 283,74 zł., koszty działalności operacyjnej w kwocie 4 859,25 zł
oraz koszty finansowe w kwocie 0,03 zł. 

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Fundusz statutowy nie był zwiększony w 2020 r. 

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

Kwota zebranych w 2020 r. środków z odpisów podatkowych w wysokości 202 881,62 zł została w całości przeznaczona na finansowanie
terapii i rehabilitacji, leczenia, zakupu leków, sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego, turnusów rehabilitacyjnych dla podpopiecznych Fundacji

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/ 
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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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