
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2019 rok 

Fundacji „Zdążyć z Miłością” 
 
 

 
1. Fundacja nie ma żadnych zobowiązań z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, 

gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie.  
2. Fundacja 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. Fundacja nie posiada udziałów i akcji.  
4. Informacje uzupełniające o aktywach i pasywach: 

 
W aktywach bilansu znajdują się: 
 

Rzeczowe aktywa trwałe – amortyzowane metodą liniową 1 254,59 zł 

Środki pieniężne w kwocie, w tym: 231 966,80 zł 

- w kasie 4 465,32 zł 

- na rachunkach bankowych 227 501,48 zł 

Długoterminowe rozliczenia okresowe 0,00 zł 

Należności krótkoterminowe 0,00 zł 

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0,00 zł 

W pasywach bilansu znajdują się:  
  

Fundusz Statutowy, w tym: 222 189,96 zł 

Fundusz Założycielski 3 000,00 zł 

Zysk roku bieżącego 103 334,39 zł 

Zysk lat ubiegłych 115 855,57 zł 

Zobowiązania krótkoterminowe 11 031,43 zł 

Rozliczenia międzyokresowe 0,00 zł 
 
 
Zarząd Fundacji podjął uchwałę o przesunięciu wyniku finansowego do funduszu 

statutowego. Wynik finansowy tj. nadwyżka przychodów nad kosztami w kwocie 103 334,39 

zł, zostanie w całości przeznaczony na działalność statutową. 
 

5. Struktura zrealizowanych przychodów i kosztów: 
 
Przychody Fundacji za rok 2019 wyniosły 441 817,34 zł i pochodziły z następujących źródeł: 
 

Darowizny pieniężne od osób fizycznych 137 449,19 zł 

Darowizny pieniężne od osób prawnych 54 620,00 zł 

Darowizny pieniężne pochodzące ze zbiórki publicznej 60 369,58 zł 

1 % podatku 78 684,11 zł 

Przychody z działalności statutowej odpłatnej 100 690,58 zł   

Pozostałe przychody 10 003,88 zł 



 
 

Koszty Fundacji za rok 2019 wyniosły 338 482,95 zł i dotyczyły: 
 

Działalności nieodpłatnej 272 195,07 zł 

Działalności odpłatnej 46 934,84 zł 

Koszty 1% 19 339,15 zł 

Ogólnego zarządu 0,00 zł 

Koszty operacji finansowych 13,89 zł 
 

 

W roku 2019 Fundacja w ramach działalności nieodpłatnej podejmowała i przeprowadzała 

działania w zakresie pomocy społecznej mającej na celu umożliwienie osobom i rodzinom 

przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać 

wykorzystując własne uprawnienia, zasoby, możliwości poprzez: 
 

A. Finansowanie zakupu lekarstw, sprzętu rehabilitacyjnego i rehabilitacji dzieci i 

osób niepełnosprawnych.  
B. Finansowanie oraz dofinansowywanie operacji oraz zabiegów medycznych 

osobom i dzieciom niepełnosprawnym.  
C. Udzielenie pomocy rzeczowej w postaci produktów żywnościowych i odzieży 

dzieciom pochodzącym z rodzin ubogich.  
D. Udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej osobom znajdującym się w sytuacji 

wymagającej natychmiastowej i doraźnej pomocy. 
 

Fundacja podejmowała również działania w zakresie wspierania dzieci poprzez zakup 

sprzętu komputerowego, wyprawek szkolnych, gier i zabawek edukacyjnych, odzieży oraz 

obuwia. 
 

6. Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego. 

Fundacja przesunęła wynik finansowy zarówno z roku 2018, jak 2019 na zwiększenie 

funduszu statutowego.   
7. Fundacja posiada status organizacji pożytku publicznego. 

 

Przychody z tytułu 1 % podatku dochodowego od osób fizycznych w 2019 roku wyniosły 

78 684,11 zł. Natomiast poniesione koszty to kwota 19 339,15 zł. 

 

W roku 2019 Fundacja wydatkowała 1 % podatku dochodowego od osób fizycznych, w 

szczególności w zakresie: 

 

A. Finansowania zakupu lekarstw, sprzętu rehabilitacyjnego i rehabilitacji dzieci 

i osób niepełnosprawnych.  
B. Finansowania oraz dofinansowywania operacji oraz zabiegów medycznych 

osobom i dzieciom niepełnosprawnym.  
C. Udzielania pomocy finansowej osobom znajdującym się w sytuacji 

wymagającej natychmiastowej i doraźnej pomocy. 

 


