
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

Nie wystąpiły

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 wystąpiły

3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach

3a. Dane uzupełniające o aktywach
A. Aktywa trwałe: 0,00 zł
 - 0,00 zł
 - 0,00 zł
B. Aktywa obrotowe: 99 397,40 zł
I.  Zapasy 0,00 zł
II.  Należności krótkoterminowe, w tym: 85 412,54 zł
1  Należności z tytułu zakupu/sprzedaży towarów i usług 56 527,31 zł
2  Należności publiczno prawne, w tym: 13 293,24 zł
a  ZUS 0,00 zł
b  Urząd skarbowy 13 293,24 zł
3  Należności z tytułu wynagrodzeń 0,00 zł
4  Inne należności 15 591,99 zł
5  Udzielone pożyczki 0,00 zł
III.  Inwestycje krótkoterminowe, w tym: 13 984,86 zł
1  Gotówka w kasie 2 893,07 zł
2  Środki pieniężne na rachunkach bankowych 11 091,79 zł
3  Lokaty bankowe 0,00 zł
4  Środki pieniężne w drodze 0,00 zł
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0,00 zł
3b. Dane uzupełniające o pasywach
A Fundusz własny 8 515,15 zł
I Fundusz statutowy               500,00   
II Pozostałe fundusze                      -     
III Zysk (strata) z lat ubiegłych          75 625,38   
IV Zysk (strata) netto -        67 610,23   
B  Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 90 882,25 zł
I  Rezerwy na zobowiązania                      -     
II  Zobowiązania długoterminowe                      -     
III  Zobowiązania krótkoterminowe 90 882,25 zł
1  Zobowiązania z tytułu zakupu/sprzedaży towarów i usług 5 265,37 zł
2  Zobowiązania publiczno prawne, w tym: 2 031,53 zł
a  ZUS 1 865,95 zł
b  Urząd skarbowy 165,58 zł
3  Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń 0,00 zł
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4  Inne zobowiązania 2 585,35 zł

5  Pożyczki zaciągnięte 81 000,00 zł
IV  Rozliczenia międzyokresowe                      -     

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

4. Informacja o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł
I Dotacje 448 414,65 zł
1 501 Urząd Wojewódzki w Poznaniu 64 524,77 zł
2 502 Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej 363 889,88 zł
3 503 Urząd Miasta Stołecznego Warszawy 20 000,00 zł
II Darowizny pieniężne 50 230,80 zł
III Działalność odpłatna statutowa 180 950,00 zł
IV Przychody z 1% 2 518,07 zł
V Działalność gospodarcza 0,00 zł
RAZEM: 682 113,52 zł

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

5. Informacja o strukturze poniesionych kosztów
I Działalność statutowa nieodpłatna: 536 722,09 zł
1  Amortyzacja 0,00 zł
2  Zużycie materiałów i energii 26 484,75 zł
3  Usługi obce 246 420,82 zł
4  Wynagrodzenia 260 415,76 zł
5  Ubezpieczenia społeczne 3 400,76 zł
6  Pozostałe koszty 0,00 zł
II Działalność statutowa odpłatna: 0,00 zł
1  Zużycie materiałów i energii 0,00 zł
2  Usługi obce 0,00 zł
3  Wynagrodzenia 0,00 zł
4  Ubezpieczenia społeczne 0,00 zł
III Działalność gospodarcza: 0,00 zł
1  Zużycie materiałów i energii 0,00 zł
2  Usługi obce 0,00 zł
3  Podatki i opłaty 0,00 zł
4  Ubezpieczenia społeczne 0,00 zł
5  Koszt sprzedanych towarów 0,00 zł
IV Koszty ogólnego zarządu 73 118,43 zł
1  Zużycie materiałów i energii 1 759,69 zł
2  Usługi obce 10 759,98 zł
3  Podatki i opłaty 707,00 zł
4  Wynagrodzenia 54 639,45 zł
5  Ubezpieczenia społeczne 5 252,31 zł
6  Pozostałe koszty 0,00 zł
RAZEM: 609 840,52 zł
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6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

6. Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego
 Fundusz statutowy został w całości pokryty i w ostatnim roku nie uległ zmianie.   

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

7. Informacja na temat uzyskanych przychodów i poniesionych kosztów z tytułu 1% podatku dochodowego od osób
fizycznych oraz sposobu wydatkowania tych środków 

 W 2019r. Fundacja otrzymała z tytułu wpłat z 1%: 2518,07 zł które zostały przeznaczone na bieżące koszty działalności.

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 wystąpiły

Data sporządzenia: 2020-03-31

Data zatwierdzenia: 2020-03-30

Anna Glapińska Aleksandra Pietrzykowska, 
Mirosława Zgódka-Wiśniewska

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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