INFORMACJE DODATKOWE
1. Informacja 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 i wierzytelności zabezpieczonych rzeczowo.
Fundacja nie ma żadnych zobowiązań z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji
i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie.
2. Informacja o kwotach zaliczek i kredytów udzielonych członkom organów administracyjnych,
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,
Fundacja nie udziela kredytów członkom organów administracyjnych, zarządzających i
nadzorujących, a także nie ma zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i
poręczeń wszelkiego rodzaju.
3. Uzupełniające dane o aktywach i pasywach.
Na majątek Fundacji składają się :
1) Aktywa trwałe
- inwestycja w obcym środku trwałym

w złotych
2.894,06
2.894,06

2) Aktywa obrotowe
- środki pieniężne w kasie
- środki finansowe na rachunkach bankowych
- należności krótkoterminowe
( Urząd Skarbowy zł. 147,00
ZUS zł. 66,15)
- krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
(ubezpieczenie majątkowe odnowienie domen
dotyczące roku następnego)
3) Pasywa – Fundusz własny
- fundusz statutowy
- strata z lat ubiegłych
- zysk roku bieżącego
4) Pasywa – Zobowiązania i Rezerwy
- zobowiązania wobec kontrahentów

77.865,53
491,16
76.543,78
213,15

617,44
80.747,12
100.000,00
- 46.467,72
27.214,84
12,47
12,47

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

w złotych.
Przychody działalności statutowej ogółem
w tym:
przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego:
- otrzymane darowizny od osób fizycznych
- otrzymane darowizny od osób prawnych
- uzyskane darowizny z tytułu 1% podatku dochodowego
od osób fizycznych

168.818,03
168.818,03
80.570,00
158,39
62.182,60

- otrzymana dotacja z Miasta Leszna na realizację
zadania publicznego: Centrum Aktywności Seniora
„Jesienny Uśmiech

12.000,00

- otrzymana dotacja z Miasta Leszna na realizację
zadania publicznego: Centrum Aktywności Seniora
„Jesienny Uśmiech

10.000,00

- otrzymana dotacja z PISOP na realizację
zadania publicznego: „W zdrowym ciele zdrowy duch
Gimnastyka dla Seniorów”

3.360,00

- otrzymane darowizny finansowe ze zbiorki publicznej

547,04

5. Informacje o strukturze poniesionych kosztów w złotych
Koszty działalności statutowej ogółem
w tym:
koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

91.788,57
91.788,57

- koszty realizacji projektu : Centrum Aktywności
Seniora „Jesienny Uśmiech” sfinansowane
dotacją otrzymaną od Miasta Leszna,

12.000,00

- koszty realizacji projektu : Centrum Aktywności
Seniora „Jesienny Uśmiech” sfinansowane
środkami własnymi Fundacji ,

10.314,56

- koszty realizacji projektu pt. :W zdrowym ciele
zdrowy duch – Gimnastyka dla Seniorów”

3.360,00

- koszty realizacji projektu : Centrum Aktywności
Seniora „Jesienny Uśmiech” sfinansowane
dotacją otrzymaną od Miasta Leszna,
- koszty realizacji projektu : Centrum Aktywności
Seniora „Jesienny Uśmiech” sfinansowane
środkami własnymi Fundacji ,
- koszty udzielonej pomocy podopiecznym
( zakup artykułów spożywczych, środków czystości,
pościeli)-sfinansowane środkami z otrzymanych darowizn

- koszty udzielonej pomocy podopiecznym
( zakup węgla, art. spożywczych i leków) sfinansowane środkami
uzyskanymi z tytułu 1% podatku dochodowego
od osób fizycznych,
- koszty Centrum Aktywności Seniora
(opłata za media – poza projektem)
sfinansowane środkami własnymi Fundacji
- koszty udzielonej pomocy podopiecznym
( zakup art. spożywczych i leków) sfinansowane środkami
ze zbiórki publicznej

Koszty ogólnego zarządu
- zużycie materiałów i energii
- usługi obce
- podatki i opłaty
- wynagrodzenia
- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
na rzecz pracowników
- amortyzacja
- pozostałe koszty

10.000,00

11.163,22

2.513,78

41.461,39

428,58

547,04

49.814,62
3.610,27
4.889,12
0,00
34.907,26
5.441,46
503,28
463,23

6. Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego
Fundusz statutowy wykazany jest w wysokości określonej w statucie Fundacji i wpisanej
w rejestrze sądowym. Składa się z funduszu założycielskiego.
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 .
Fundacja Jesienny Uśmiech posiada status organizacji pożytku publicznego . W roku 2021
uzyskała przychody z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie zł. 62.182,60
Uzyskane środki zostały wydatkowane na zakup leków, artykułów spożywczych i węgla dla
podopiecznych Fundacji.
8. Inne informacje niż wymienione w pkt 1-7, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę
sytuacji majątkowej i finansowej oraz na wynik finansowy jednostki, w tym dodatkowa
informacje i objaśnienia wymienione w załączniku nr 1 do ustawy, o ile mają zastosowanie do
jednostki.
Brak
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