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Dodatkowe informacje i objaśnienia

za okres od 9 kwietnia 2019 do 31 grudnia 2019 r.
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Bieżący rok Poprzedni rok

nie występują nie występują

2

Bieżący rok Poprzedni rok

nie występują nie występują

3 Uzupełniające dane o aktywach i pasywach

3.1 Zmiana stanu rzeczowych aktywów trwałych

Inne środki 

trwałe

Wartość brutto na początek okresu

Zwiększenia - zakup -

Wartość brutto na koniec okresu -

Skumulowana amortyzacja na początek okresu -

Zwiększenia - amortyzacja za okres -

Skumulowana amortyzacja na koniec okresu -

Wartość netto na początek okresu -

Wartość netto na koniec okresu -

3.2 Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe Bieżący rok Poprzedni rok

pozostałe - -

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe netto - -

3.3 Fundusz statutowy

3.4 Wynik finansowy netto roku obrotowego

3.5 Zobowiązania krótkoterminowe

o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty:

Bieżący rok Poprzedni rok

- w okresie do 1 roku 7 531,01 -

Razem zobowiązania krótkoterminowe: 7 531,01 - 

3.6 Rozliczenia międzyokresowe Bieżący rok Poprzedni rok

Rezerwa na sporządzenie sprawozdania finansowego 1 230,00

Razem 1 230,00 -

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

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

Fundusz statutowy Fundacji wynosi 1000,00 zł.

Zysk netto za 2019 rok zostanie w całości przeznaczony na działalność statutową fundacji.
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Bieżący rok Poprzedni rok

Otrzymane darowizny od osób fizycznych 13 925,52 -

Przychody z działalności statutowej odpłatnej 15 500,00 -

Razem przychody: 29 425,52 - 

5 Informacje o strukturze poniesionych kosztów Bieżący rok Poprzedni rok
Koszty działalności statutowej nieodpłatnej 9 453,86           -                     

Koszty działalności statutowej odpłatnej 15 500,00         -                     

Koszty administracyjne 1 235,00           -                     

Razem koszty: 26 188,86 - 
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Bieżący rok Poprzedni rok

nie występują nie występują
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Bieżący rok Poprzedni rok

nie występują nie występują
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Bieżący rok Poprzedni rok

nie występują nie występują

 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

Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu 

statutowego

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

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


