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 występują
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 udzielano
3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach
Uzupełniające dane o aktywach i pasywach
1. Wartości niematerialne i prawne w kwocie 0,00 zł stanowią wartość netto wartości niematerialnej i prawnej
Wartość początkowa -0,00 zł
Umorzenie na 31.12.2020r. -0,00 zł
2. Rzeczowe aktywa trwałe w kwocie 0,00 zł stanowią wartość netto środka trwałego
Wartość początkowa - 0,00 zł
Umorzenie na 31.12.2020r. - 0,00 zł
3. Należności budżetowe nie występują

4. Należności w kwocie 10.752,97 zł dotyczą:
Rozrachunków z dostawcami z lat ubiegłych

5. Inwestycje krótkoterminowe w kwocie 118 609,52 zł to środki pieniężne:
w kasie Organizacji i na rachunkach bankowych
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 z działalności statutowej w kwocie 309.096,7 zł dotyczą:
1. Dotacja - projekty Trampolina i Logoterapeutica 13 970,98 zł
2. Darowizny od osób fizycznych i prawnych 40 120,02 zł
3. przychody z 1 % podatku 255 005,74 zł

Przychody z tytułu dotacji zostały zmienione w stosunku do pierwotnego – terminowo podpisanego
dokumentu, o zwrot dotacji w kwocie 1,02 zł. Kwota jest nieistotna jednak prezentacja w sprawozdaniu przed jego zatwierdzeniem została
wykazana prawidłowo.

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP: 2021-10-13

Pozostałe przychody operacyjne w kwocie 8 010,68 zł dotyczą:

1. Dofinansowania z tyt. COVID-19 (zwolnienie ZUS) 3 682,14 zł
2. Pozostałe koszty ( odszkodowanie i korekty) 4 328,54 zł
5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Na koszty realizacji zadań statutowych w kwocie 245.342,92 zł składają się wydatki na:
1. Dotacje- projekty z UM oraz RCPS
2. Koszty finansowane z 1%
3. Koszty finansowane z darowizn

13 970,98 zł
221 479,05 zł
5 927,83 zł

4. Wkład własny Fundacji do Projektów

2 032,84 zł

5. Inne koszty

1 932,22 zł

Koszty administracyjne w kwocie 19.969,89 zł
- materiały

2 689,41,00 zł

W tym:
Materiały biurowe

2 689,41 zł

- usługi obce

1 214,87 zł

W tym m. in bankowe

- pozostałe koszty
W tym wynagrodzenia

po
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16 065,61 zł

Koszty finansowe w kwocie 8,88 zł dotyczą:

1. Odsetki od zobowiązań 8,64 zł
2. Odsetki bankowe 0,24 zł
6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego
W 2020 nie nastąpiły zmiany w funduszu statutowym.
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
Przychody z tyt. 1 % 2020 wyniosły 255 005,74 zł natomiast koszty 1% to kwota 221 479,05 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
Fundacja posiada statut organizacji pożytku publicznego.
Centrum Pomocy Profilaktyczno-terapeutyczne „Kapelusznik”, ma na celu pomoc doraźną w odrabianiu lekcji, zabawie oraz wsparciu w
rozwoju,jednakże w 2020 r zmuszeni byliśmy do ograniczenia ilości zajęć w związku z epidemią COVID -19. Ponadto ze względu na
pandemię Fundacja nie mogła organizować wydarzeń z okazji Dnia Dziecka, Mikołajek
i Wigilii.
Epidemia spowodowała również brak możliwości pozyskiwania nowych darczyńców.
Celem Fundacji jest przede wszystkim kontynuacja działalności charytatywnej.
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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
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