
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 bilansowy, Jednostka nie posiada zobowiązań finansowych.

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 objętym sprawozdaniem jednostka nie udzieliła żadnych kredytów i nie wypłaciła żadnych zaliczek.

3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach

Kasa gotówkowa: 3 619,90 zł
Środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych (zł): 379 955,46 zł
Środki pieniężne w walucie Euro zgromadzone na rachunkach bankowych przeliczone na zł według kursu 4,6148 zł/EUR, 3,7584 zł/USD
(Tabela nr 255/A/NBP/2020 z dnia 2019-12-31 r.): 21 537,92 zł

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, w tym: 
Koszty poniesione w trakcie realizacji projektów w ramach działalności statutowej, które pokryte zostaną przychodami w kolejnych okresach
sprawozdawczych 133 275,87 zł
Pozostałe (domeny etc) 2 386,20 zł

Rezerwy na zobowiązania, w tym
Prowizje artystów (dot. aukcji 2020): 23 325,00 zł
Prowizja pośrednika (dot. aukcji 2020): 15 240,00 zł

Rozliczenia międzyokresowe, w tym:
Otrzymane w roku 2020 dotacje które będą stanowiły przychód w latach kolejnych, w tym: 156 188,09 zł
Należne odszkodowanie 163 721,31 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

PRZYCHODY DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ RAZEM, z czego: 3 245 606,69 zł
Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej (realizacja projektów finansowanych dotacjami i subwencjami) 1 109 426,30 zł

Przychody z odpłatnej działalności statutowej (wpływy z aukcji): 171 064,28 zł

Przychody z pozostałej działalności statutowej: 1 965 116,11 zł

W tym m.in:
Darowizny: 1 711 253,36 zł
Wpływy 1%:  68 046,80 zł

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

KOSZTY DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ RAZEM: 2 721 636,38 zł
Koszty działalności statutowej nieodpłatnej: 2 721 636,38
Koszty działalności statutowej odpłatnej: 8 350,00 zł

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Jednostka posiada Fundusz statutowy w wysokości 4 000,00 zł który pozostał niezmieniony w stosunku do roku 2019.

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%

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP: 2021-10-15



podatku dochodowego od osób fizycznych

W roku 2020 Fundacja wykorzystała środki pochodzące z 1% w wysokości 47 253,86 zł.

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

W ocenie Zarządu, nie ma danych które nie są wymienione w pkt. 1-7 a które mogłyby istotnie wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i
finansowej oraz wynik finansowy Jednostki.
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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

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP: 2021-10-15


	Informacja dodatkowa

