
Informacja dodatkowa.  

 
a) Kwota wszelkich zobowiązań finansowych, w tym z tytułu dłużnych instrumentów 

finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych  
w bilansie. 

 Fundacja nie posiada żadnych zobowiązań finansowych, w tym z tytułu dłużnych 
instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych 
nieuwzględnionych w bilansie 

b) Informacja o kwotach zaliczek i kredytów udzielonych członkom organów administrujących, 
zarządzających i nadzorujących. 

 Fundacja nie udzielała kredytów i pożyczek członkom w/w organów. 

c) Uzupełniające dane o aktywach i pasywach. 

Na rzeczowe aktywa trwałe 2021 r. składają się głównie dwie działki w Józefosławiu nabyte 
przez Fundację w celu wybudowania na nich w przyszłości budynku, w którym będzie 
mieściła się siedziba fundacji, magazyn żywności, odzieży i innych dóbr materialnych  
dla osób potrzebujących, oraz pokoje na spotkania z podopiecznymi. Na aktywa obrotowe 
w punkcie "inwestycje krótkoterminowe" składają się środki na kontach bankowych oraz  
znajdujące się w kasie Fundacji. W pozycji “zobowiązania krótkoterminowe ujęte są salda 
zakupów usług nabytych przez Fundację oraz zobowiązania z tytułu ZUS i PIT-4 przypadające 
do zapłaty w następnym roku. 

d) Informacja o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł. 

Przychody działalności statutowej 2021  
1. Z nieodpłatnej działalności statutowej  
 - dotacje             0,00  
 - składki członkowskie             0,00  
 - darowizny osób fizycznych 271 289,36  
 - darowizny osób prawnych   97 488,58  
 - wpływy z 1%   50 750,90  
 - darowizny niepieniężne   24 397,24  
 - darowizny pieniężne Aukcja 2021   13 815,56  

 457 741,64  
 

e) Informacje o strukturze poniesionych kosztów.  

Koszty działalności statutowej 2021  
1. Z nieodpłatnej działalności statutowej  
 - koszty dotacji             0,00  
 - koszty finansowane ze składek członkowskich             0,00  
 - koszty finansowane z darowizn 191 265,17  
 191 265,17  

 



f) Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego. 

Fundusz statutowy Fundacji w roku 2021 oraz 2020 nie uległ zmianie. 

g) 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.  

Wpływy z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wyniosły w 2021 r.      50.750,90 zł,  
w całości przeznaczone były na cele statutowe Fundacji. 

h) Dodatkowe informacje i objaśnienia. - brak 

 

 


