Informacja dodatkowa
1. Fundacja nie ma żadnych zobowiązań z tytułu dłużnych instrumentów
finansowych, gwarancji i poręczeń nieuwzględnionych w bilansie.
2. Fundacja zgodnie ze statutem nie udziela nikomu pożyczek ani kredytów.
3. Aktywa Fundacji wynoszą 72 546,02zł i są to środki pieniężne,
w tym: na rachunku bankowym 71 003,02 zł
gotówka w kasie
1 542,50 zł
Pasywa Fundacji wynoszą 72 546,02 zł i są to fundusze własne oraz
zobowiązania krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług.
Na pasywa Fundacji składają się fundusze:
statutowy
20 000,00 zł
zapasowy
47 779,04 zł
strata z lat ubiegłych
- 3 998,86 zł
zysk netto
8 577,60 zł
oraz zobowiązania krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług: 188,24 zł.
4. Przychody otrzymane przez Fundację w 2021 r. wynoszą łącznie 61 325,89 zł i
są to przychody z działalności nieodpłatnej, w tym:
- darowizny od osób fizycznych
18 826,19 zł
- z tyt. 1%
18 449,70 zł
- dotacje
13 600,00 zł
- darowizna (od instytucji)
10 450,00 zł
5. Suma wszystkich kosztów poniesionych przez Fundację w 2021 r. wynosi
52 748,29 zł. Struktura poniesionych kosztów przedstawia się następująco:
1. Koszty nieodpłatnej działalności
41 183,95 zł,
w tym:
koszty działań sfinansowane z 1%
11 587,34 zł,
w tym:
- na cele wskazane przez podatników
8 216,00 zł
- wydatki związane z organizacją akcji „Paczka dla Lwowiaka” 3 371,34 zł
2. Koszty pozostałej działalności statutowej
389,99 zł
3. Koszty ogólnego zarządu
11 174,35 zł
6. Dane o źródłach zwiększenia i wykorzystania funduszu statutowego.
Fundusz statutowy składa się z funduszu założycielskiego (20.000,00 zł)
i zapasowego tworzonego z części zysku z lat poprzednich (47.779,04 zł)
7. Środki uzyskane z 1% przeznaczono w części na cele wskazane przez
Podatników (na dofinansowanie działalności świetlicy przyparafialnej, wsparcie
ośrodka
adopcyjnego,
wsparcie
działalności
charytatywnej
oraz

dofinansowanie wyjazdu kolonijnego) na łączną kwotę 8 216,00 zł, oraz na
działania związane z akcją „Paczka dla Lwowiaka” ( kwota 3 371,34 zł).
Z przychodów z 1% (zebranych w latach ubiegłych) wypłacano w 2021 roku
wynagrodzenie dla Prezesa Fundacji (łączna kwota 9 600 zł).
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