
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 Pro Spe na dzień bilansowy nie posiada zobowiązań finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych. 

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 udzieliła pożyczki oraz innego świadczenia o podobnym charakterze członkom organów administrujących, zarządzających  i
nadzorujących.

3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach

AKTYWA

Aktywa trwałe 1 026,00 zł
Nalezności dłuoterminowe - 1 026,00 zł
Aktywa obrotowe 819 036,64 zł
Zapasy 158 581, 88 zł
Środki pieniężne w kasie 298,01 zł
Środki pieniężne na rachunku bankowym 659 242,04 zł
Aktywa razem 820 062,64 zł

PASYWA

Kapitały własne 800 658,36 zł
Kapitał podstawowy 2 500 zł
Wunik finansowy za rok obrotowy 123 957,48 zł
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 19 404,25 zł
Zobowiązania krótkoterminowe 19 404,25 zł
Pasywa razem 820 062,64 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

Przychodzy z tytyłu nieodpłatnej działalności statutowej 573 006,85 zł
Darowizny pieniężne od osób fizycznych 470 660,81 zł
Darowizny pieniężne od osób prawnych 45 847,12 zł
Darowizny pieniężne od osób prawnych zagranica 31 621,82 zł
1% podatku dochodoweo od osób fizycznych 24 877,10 zł
Przychody operacyjne 14 900,51 zł
Przychody finansowe 1 364,95 zł
Przychody ogółem 589 272,31 zł

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Koszty z tytułu nieodpłatnej działalności statutowej 464 192,47 zł

Koszty administracyjne 150 491,46 zł

Zużycie materiałów i energii 4 639,79 zł
Uslugi obce 78 270,49 zł
Wynagrodzenia 56 616,00 zł
Ubezpieczenia i inne świadczenia 10 965,18 zł
Koszty operacyjne 66,99 zł
Koszty finansowe 1 055,67 zł
Koszty ogółem 465 314,83 zł

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP: 2021-10-08



W 2020 roku Fundacja Pro Spe nine prowadziłą odpłatnej działalności pożytku publicznego jak i działalności gospodarczej. 

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Wartość kapitału statutowego wynikająca z założycielskiego Aktu Notarialnego wynosi z 2 500,00 zł. Przez cały okres istnienia Fundacji
wysokość kapitału nie uległa zmianie. 

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 2020 roku Fundacja uzyskała przychody z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości: 24 877,10 zł.

Przychodu z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 24 877,10 zł
Cel szczególny:

Pomoc Polakom w Gruzji 231,10 zł
Szpital Łańcut 28,30 zł
Hospicjum 70,60 zł
Lokata przedszkolaka 37,90
Rehabilitacja niepełnosprawnych 187,40 zł
Domek Babci 35,60 zł

Otrzymane środki w całości zostały przekazane przelewem bankowym zgodnie ze wskazaniem w zeznaniach podatkowych osób fizycznych. 

 

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

Na dzień sporządzania sprawozdania finansowego Fundacja nie posiada informacji innych niż wymienione powyżej, które w istotny sposób
mogłyby wpłynać na rzetelność oceny sytuaci majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy. 

Data sporządzenia: 2021-03-23

Data zatwierdzenia: 2021-10-06

Wiesława Gargała, Bożena Cisek Maciej Gierula - Prezes Zarządu 
Sławomir Wilk - Członek Zarządu

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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