Informacja dodatkowa
do sprawozdania finansowego za 2020r.

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego:
1) nazwa, siedziba i adres oraz numer we właściwym rejestrze sądowym albo ewidencji:
Kalwaria Pakoska, 88-170 Pakość ul. Rynek 4, NIP: 556-262-49-03, KRS: 0000282780
2) czas trwania działalności jednostki nie jest ograniczony
3) okres objęty sprawozdaniem finansowym: od 1 stycznia 2020r. do 31 grudnia 2020r.
4) sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez
jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości oraz nie istnieją okoliczności wskazujące na
zagrożenie kontynuowania przez nią działalności
5) omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów
(także amortyzacji), ustalenia wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania
finansowego:
- Fundacja posiada środki finansowe tylko w walucie polskiej, które wyceniane są według
wartości nominalnej
- należności wyceniane są w kwocie wymagającej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności
- zobowiązania wyceniane są w kwocie wymagającej zapłaty
- środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej wyższej niż
1.000,00 zł i nie przekraczającej 10.000,00 zł zaliczane są do środków trwałych niskocennych,
wpisywane do ewidencji środków trwałych i uznawane jednorazowo za koszt zużycia materiału
w miesiącu oddania do użytkowania. Składniki majątkowe o wartości nie przekraczającej
1.000,00 zł nie są ujmowane w ewidencji środków trwałych i bezpośrednio odnoszone są w
koszty zużycia materiału w miesiącu zakupu
- wynik finansowy jest ustalany według wariantu porównawczego
- ewidencję i rozliczanie kosztów ogólnego zarządu prowadzi się według rodzajów na kontach
zespołu 4
- sprawozdanie finansowe Fundacja sporządza według załącznika nr 6 do ustawy o
rachunkowości
- Fundacja nie stosuje przepisów wydanych na podstawie art. 81 ust. 2 pkt 4 ustawy o
rachunkowości dotyczących szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu
ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych
- Fundacja odstępuje od ustalania aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku
dochodowego.

Dodatkowe informacje i objaśnienia
1) Fundacja na dzień bilansowy nie posiada zobowiązań finansowych, w tym z tytułu dłużnych
instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych
nieuwzględnionych w bilansie. Fundacja w 2020r. nie udzielała zaliczek i kredytów członkom
organów administrujących, zarządzających i nadzorujących, a także nie zaciągała zobowiązań w ich
imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju.
2) uzupełniające dane o aktywach i pasywach:
- stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 31.12.2020r. wynosi 54.292,84 zł
- na dzień bilansowy Fundacja nie posiada środków trwałych, należności ani zobowiązań
3) informacje o strukturze zrealizowanych przychodów:
Wpływy z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych dla organizacji
pożytku publicznego

25.091,73 zł

Otrzymane darowizny

15.230,00 zł

Grant od LGD Czarnoziem na soli

5.754,00 zł

RAZEM PRZYCHODY

46.075,73 zł

4) informacje o strukturze poniesionych kosztów:
Koszty realizacji zadań statutowych:

11.549,03 zł

a) Koszty sfinansowane z wpływów z 1% podatku
b).Koszty sfinansowane z wpływów pozostałych

0,00 zł
11.549,03 zł

Koszty ogólnego zarządu:

835,91 zł

a) Prowizje bankowe

111,47 zł

b) Prowadzenie strony internetowej

526,44 zł

c) Umowa zlecenie w zakresie prowadzenia księgowości

198,00 zł

RAZEM KOSZTY

12.384,94 zł

5) zmiany w Funduszu Statutowym:
- stan na dzień 01.01.2020r.
- pomniejszenie o stratę za 2019r.
- stan na dzień 31.12.2020r.

43.639,96 zł
- 23.037,91 zł
20.602,05 zł

6) osiągnięte w 2020r. przychody z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie
25.091,73 zł nie zostały w 2020r. wydatkowane i planowane jest ich wydatkowanie w 2021r. na
realizację celów statutowych fundacji – m.in. odrestaurowanie kaplicy „Wniebowzięcie NMP” i
renowacja obrazu z kaplicy „Drugi upadek”.

