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Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego 

Fundacji Zdążyć z Miłością 

za rok obrotowy 2021 

 

 
 
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; 

 
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. Uzupełniające dane o aktywach i pasywach 

 

W aktywach bilansu znajdują się:  

Rzeczowe aktywa trwałe 75.108,85 

Środki pieniężne w kwocie, w 

tym: 

843.190,78 

w kasie  2.814,23 

na rachunkach bankowych 840.376,55 

Należności krótkoterminowe 4.320,48 

  

W pasywach bilansu znajdują się:  

Fundusz Statutowy, w tym: 812.175,97 
Fundusz Założycielski 3.000,00 
Wynik roku bieżącego -11.587,54 
Zysk lat ubiegłych 820.763,51 

Zobowiązania krótkoterminowe 49.849,14 
Rozliczenia międzyokresowe 64.045,00 

  
Zarząd Fundacji podjął uchwałę o pokryciu straty w kwocie 11.587,54 z zysków lat 
poprzednich. 
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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 Fundacji za rok 2021 wyniosły 1.089.717,15 i pochodziły z następujących 

źródeł: 

 

Darowizny pieniężne od osób fizycznych 169.013,43 

Darowizny pieniężne od osób prawnych 121.314,00 

Darowizny rzeczowe osób prawnych 38.039,73 

1 % podatku 71.965,03 

Przychody z działalności statutowej odpłatnej 33.361,01 

Pozostałe przychody 10.068,95 

Przychody z tytułu realizacji projektu ze środków UE 645.955,00 

Razem 1.089.717,15 

 

5. Informacje o strukturze poniesionych kosztów; 

 

Koszty Fundacji za rok 2021 wyniosły 1.101.304,69 i dotyczyły: 
 

Działalności nieodpłatnej 74.027,57 

Działalności odpłatnej 69.510,15 

Koszty 1% 26.402,75 

Ogólnego zarządu 111.732,78 

Koszty operacji finansowych 14,75 

Projekt CPZ – środki własne Fundacji 147.752,66 

Koszty realizacji projektu ze środków UE 671.864,03 

Razem 1.101.304,69 

 
W roku 2021 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. 
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6. Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego 

 
W roku 2021 nie dokonano zwiększenia funduszu statutowego. 

 
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 tytułu 1 % podatku dochodowego od osób fizycznych w 2021 roku wyniosły 
71.965,03, natomiast poniesione koszty to kwota 26.402,75 zł. 
 
W roku 2021 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. 

 

8. Inne informacje niż wymienione w pkt 1-7, 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 do ustawy, o ile mają zastosowanie 

do jednostki. 

 
W roku 2021 kontynuowano realizację, rozpoczętego w roku 2020, projektu 
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w RPO 
województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, pod nazwą „Centrum Promocji 
Zatrudnienia – szansą na aktywną integrację społeczną i powrót na rynek pracy osób 
zagrożonych wykluczeniem społecznym”. 

 


