DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA
DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
FUNDACJI DLA LUDZI POTRZEBUJĄCYCH POMOCY
„GNIAZDO”
ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ
31 GRUDNIA 2020 ROKU

KATOWICE, MARZEC 2021 ROK

INFORMACJA DODATKOWA ZA ROK 2020

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;
- nie dotyczy.

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;
- nie dotyczy.

3. Uzupełniające dane o aktywach i pasywach;
3.1. Na aktywa obrotowe Fundacji w kwocie 54 165,85 zł składają się:
 środki pieniężne w wysokości 51 738,51 zł,
 krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe kosztów w wysokości 416,41 zł, które
stanowią polisy ubezpieczeniowe oraz licencje do programów antywirusowych, dotyczące
przyszłego okresu sprawozdawczego,
 należności krótkoterminowe w wysokości 2 010,93 zł.
3.2. Zysk roku obrotowego, w wysokości 1 885,43 złotych, będzie prezentowany w bilansie w następnym
roku obrotowym w pozycji pasywów „Zysk (strata) z lat ubiegłych”.

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;

Lp.
1.

Przychody

2019

Przychody z działalności statutowej


darowizny 



dotacje

2020

469 919,44

472 688,10

11 082,06

8 188,10

458 837,38

464 500,00

2.

Przychody finansowe

0,00

0,00

3.

Pozostałe przychody operacyjne

0,02

3 343,50

469 919,46

476 031,60

RAZEM
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5.

Informacje o strukturze poniesionych kosztów;

Lp.
1.

Koszty

2019

Koszty realizacji zadań statutowych


koszty roku bieżącego

2020

457 559,38

467 381,94

457 559,38

467 381,94

9 753,92

6 764,23

2.

Koszty ogólnego zarządu

3.

Koszty finansowe

0,05

0,00

4.

Pozostałe koszty operacyjne

0,10

0,00

467 313,45

474 146,17

RAZEM

6.

Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego;
– nie dotyczy.

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;
Działania, na które wydatkowano środki pochodzące z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

Lp.
1.

8.

Nazwa Działania
Działalność Statutowa Fundacji

Kwota
3 547,45

Inne informacje niż wymienione w pkt 1-7, 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 do ustawy, o ile mają zastosowanie do jednostki.
- nie dotyczy.
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