
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

Fundacja nie posiada żadnych zobowiązań na dzień bilansowy z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub
zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie.

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

Fundacja nie udziela zaliczek i kredytów udzielonych członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących.

3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach

W ciągu roku obrotowego wystąpiły operacje na majątku trwałym. Aktualna wartość wynosi: Schronisko Samopomocowe Wsparcia "Dom
wspólnoty Arka w Bogatyni" – 362 249,68 zł, Schronisko Samopomocowe Wsparcia "Dom wspólnoty BaćArka w Krzywej" – 191 154,92
zł, Nieruchomość rolna o powierzchni 6,68 ha w Krzywej – 56 690,00 zł, Grunty w Miodnicy o powierzchni 31 438 m2, Środki trwałe w
budowie – Dom Seniora Miodnica – 152 446,84 zł, Środki trwałe w budowie – budynek gospodarczy Miodnica – 9 961,56 zł. Środki
transportu i inne: Ciągnik Ursus C360 GOL 040 C - wartość początkowa 5 500 zł w całości zamortyzowany, Ciągnik Ursus C4011 - wartość
początkowa 10 800 zł, zamortyzowano 720,00 zł w roku 2020. Przyczepa do przewozu koni FNX 27EX - wartość początkowa 3 900 zł, w
całości zamortyzowana, Przyczepa ciężarowa FZI 85079 - wartość początkowa 3 000 zł, jednorazowo zamortyzowana, Przyczepa POL-
METAL PM-200 FZI 79548 - wartość początkowa 2 000 zł, jednorazowo zamortyzowana. Pozostałe: Maszyny rolnicze – wartość
początkowa 4 400 zł, w całości zamortyzowane, Inwentarz żywy o wartości 128 500 zł. Fundacja posiada środek trwały na podstawie umowy
dzierżawy - grunty o powierzchni 0,0865 ha w Bogatyni. Fundacja posiada środek trwały na podstawie umowy użyczenia - budynek położony
przy ulicy Truskawkowej 16 w Zielonej Górze o powierzchni 730,75 m2. Środki transportu na podstawie umowy leasingu: Volkswagen T6 –
numer rejestracyjny DLU 6726 Volkswagen Caddy – numer rejestracyjny FZ 9206L Volkswagen Caravelle – numer rejestracyjny FZ 6904N
Na dzień 31.12.2020 wynik finansowy wyniósł - 19 322,52 zł i jest on wynikiem nadwyżki kosztów nad przychodami. Wynik finansowy zmalał
o 4 625,56 zł w porównaniu do roku poprzedniego. Ujemny wynik finansowy zostanie przeniesiony na następny rok, nadwyżka zwiększy
koszty statutowe w roku 2021. W roku obrotowym aktywa obrotowe wyniosły 29 297,55 zł. Zmalały o 42 655,68 zł w porównaniu do roku
poprzedniego. Struktura środków pieniężnych kształtuje się następująco: środki pieniężne w banku 6 508,66 zł, środki pieniężne w kasie 3
667,23 zł. Należności krótkoterminowe: 18 986,72 zł, zmalały o 29 633,67 zł w porównaniu do roku poprzedniego. Zobowiązania na dzień
bilansowy: 287 688,37 zł, w tym zobowiązania krótkoterminowe w kwocie: 74 650,27 zł oraz zobowiązania długoterminowe: 213 038,10 zł.
Zobowiązane krótkoterminowe zwiększyły się o 14 306,49 zł, zobowiązania długoterminowe zwiększyły się o 213 038,10 zł w porównaniu do
roku poprzedniego. Na dzień bilansowy wystąpiły czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów - w kwocie 134,94 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 z działalności statutowej w roku obrotowym wyniosły 1 581 910,88 zł. Zwiększyły się o 805 355,19 zł w porównaniu do roku
poprzedniego. Przychody odpłatnej działalności pożytku publicznego w roku bieżącym wyniosły - 805 355,19 zł. Zwiększyły się 113 578,07 zł
w porównaniu do roku poprzedniego. Przychody nieodpłatnej działalności pożytku publicznego wyniosły – 776 555,69 zł (w tym przychody z
1% podatku otrzymany z urzędu skarbowego w kwocie 1 565,80 zł). Wzrosły o 325 434,36 zł w porównaniu z poprzednim rokiem.
Przychody finansowe oraz pozostałe przychody operacyjne nie wystąpiły w roku bieżącym. Podział przychodów ze względu na ich źródła: Z
budżetu państwa: 38 678,97 zł Od jednostek samorządu terytorialnego – 570 098,17 zł Z państwowych funduszy celowych – 7 425,50 zł Z
zadań publicznych – 253 997,65 zł Z darowizn od osób prywatnych – 413 974,80 zł Z darowizn od osób prawnych (rzeczowe) - 219 757,59
zł Z 1% podatku – 1 565,80 zł Przychody inne – 76 412,40 zł

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Koszty podstawowej działalności statutowej wyniosły 1 565 898,45 zł. Zwiększyły się o 423 709,88 zł w porównaniu do roku poprzedniego: -
w tym koszty nieodpłatnej działalności statutowej wyniosły 760 543,26 zł. Zwiększyły się o 310 131,81 zł w porównaniu do roku
poprzedniego. Pozostałe koszty statutowe nie wystąpiły. Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego – 805 355,19 zł w roku bieżącym.
Zwiększyły się o 113 578,07 zł w porównaniu do roku poprzedniego. Koszty ogólnego zarządu wyniosły 29 916,65, zwiększyły się o 14
509,81 zł w porównaniu z poprzednim roku. Koszty finansowe wyniosły 3 712,75 zł oraz pozostałe koszty operacyjne – 1 705,55 zł.

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

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



Fundusz własny wynosi 604 793,78 zł (w roku poprzednim wyniósł 609 419,34 zł). Składa się on z funduszu statutowego 624 116,30 zł oraz
ze straty za rok bieżący w kwocie 19 322,52 zł. Strata za rok bieżący w kolejnym roku obrotowym zwiększy koszty statutowe.

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

W roku obrotowym przychody otrzymane z 1% podatku przekazane z urzędu skarbowego wyniosły 1 565,80 zł. Zostały one przeznaczone na
sfinansowanie celów statutowych fundacji.

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

Rok obrotowy zamknął się stratą w wysokości 19 322,52 zł. Strata zwiększy koszty w kolejnym roku obrotowym. Wynik podatkowy
kształtuje się następująco: strata 19 322,52 zł. Zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 4 Ustawy o rachunkowości stowarzyszenie nie podlega badaniu
sprawozdania finansowego. W fundacji nie wystąpiły zyski i straty nadzwyczajne.

Data sporządzenia: 2021-06-30

Data zatwierdzenia:

Agnieszka Hajnold Agata Klemt

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:


	Informacja dodatkowa

