
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 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

Organizacja nie udziela kredytów członkom organów administrujących, 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 aktywa obrotowe w punkcie "inwestycje krótkoterminowe" składają się środki na kontakch bankowych. W pozycji zobowiązania ujęte są
zakupy materiałów zapłacone w nastepnym roku.

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  
I. Nieodpłatnej działalności pożytku publicznego  

Dotacja Starostwo Powiatowe Kartuzy     2 114 931,32
zł

Dotacja Starostwo Powiatowe Wejherowo     1 641 964,79
zł

Dożywianie uczniów (GOPS)           1 416,00 zł

Programy PFRON        368 488,45
zł

Zadanie Publiczne Gmina Stężyca           9 000,00 zł
Przychody z tytułu 1%         11 970,70 zł
Dof. do zatrudnienia osób niepełnospr.PFRON         40 546,75 zł
Dof. Z Urzędu Pracy           2 000,00 zł
Darozwizny         52 130,00 zł
Przychody finansowe              405,85 zł
Pozostałe przychody operacyjne         90 783,52 zł

     4 333 637,38
zł

II. Odpłatnej działalności pożytku publicznego  
Dowozy uczniów niepełnosprawnych do OREW
(Gmina)

       285 957,40
zł

        285 957,40
zł

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Koszty działalności statutowej:  
I. Nieodpłatnej działalności pożytku publicznego  

Dotacja Starostwo Powiatowe Kartuzy     2 114 931,32
zł
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Dotacja Starostwo Powiatowe Wejherowo
    1 641 964,79
zł

Dożywianie uczniów (GOPS)           1 416,00 zł

Programy PFRON        560 187,37
zł

Zadanie Publiczne Gmina Stężyca           9 000,00 zł
Koszty z tytułu 1%         12 626,00 zł
Dof. Z Urzędu Pracy           2 000,00 zł
Koszty - darowizny         10 490,00 zł

Koszty statutowe fundacji        231 955,24
zł

Koszty finansowe              844,04 zł
Pozostałe koszty operacyjne         32 873,22 zł

     4 618 287,98
zł

II. Odpłatnej działalności pożytku publicznego  
Dowozy uczniów niepełnosprawnych do OREW
(Gmina)

       258 677,83
zł

        258 677,83
zł

Pozostała kwota przychodów działalności odpłatnej 27.279,57 zł została
wydatkowana na spłatę odsetek i rat kredytu (samochód przeznaczony do
dowozu osób niepełnosprawnych)

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Fundusz statutowy: 1500,00 zł (założycielski)

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 tutułu 1% wynoszą 11.970,70 zł, Koszty z tytułu 1% wynoszą 12.626,00 zł. Wydatkowane środki zostały przeznaczone na cele
statutowe fundacji - wkład własny zadania dotyczącego rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Środki nie wydatkowane w kwocie 960,70 zł
zostaną przeznaczone na zadania związane z rehabilitacją w roku 2021.

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 sprawozdaniu rocznym za rok 2019 środki z PFRON na lata 2020/2021 otrzymane na poszczególne zadania zaksięgowano w całości na
koncie przychodów, pomijając konto Rozliczenia międzyokresowego przychodów. Jest to kwota 214.219,97 zł. Koszty dotyczące zadania
zostały rozliczone w roku 2020.

Data sporządzenia: 2021-06-29

Data zatwierdzenia: 2021-09-30

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



Lucyna Mach Piotr Górecki

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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