
DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA
FINANSOWEGO ZA ROK 2022

Podstawa prawna:

 Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla
niektórych  jednostek  niebędących  spółkami  handlowymi,  nieprowadzących
działalności gospodarczej z dnia 15 listopada 2001 r. (Dz. U. Nr 137, poz. 1539)

 Sprawozdanie finansowe składa się z:

 bilansu,

 rachunku wyników,

 informacji dodatkowej.

1. Objaśnienia  stosowanych  metod  wyceny  aktywów  i  pasywów  oraz  przyczyn
ewentualnych ich zmian w stosunku do roku poprzedniego.

Nie dotyczy.

2. Uzupełniające dane o aktywach i pasywach, w tym dodatkowe dane o poszczególnych
pozycjach bilansu np. opis posiadanych środków trwałych z informacją o ich wartości
początkowej i kwocie amortyzacji, wykaz ilości środków pieniężnych w kasie i banku,
rodzajach lokat, czy też informacje o zobowiązaniach organizacji i terminach ich spłaty.

 Fundacja nie posiada środków trwałych.

 Fundacja posługuje się tylko kontem bankowym; nie prowadzi obrotu kasowego.

3. Informacje  o  „strukturze  zrealizowanych  przychodów  i  kosztów  ze  wskazaniem  ich
źródeł, w tym przychodów określonych statutem”.
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 Przychód: 134.960,46 zł. (cały przychód Fundacji pochodzi z dotacji i darowizn),
 Koszty: 126.773,01 zł.

Działania  prowadzone  przez  Fundację  dla  Rodaka  w  2022  r.  w  podziale  na  projekty  ze
wskazaniem źródeł ich finansowania oraz przypisanych im kwot:

 Książka dla Rodaka – 1.522,23 zł.,
 Autorzy dla Rodaka – brak kosztów,
 Wydawnictwa dla Rodaka – brak kosztów,
 Kartka dla Rodaka – 1.300,71 zł. – darowizny,
 Lekcja dla Rodaka – 298,51 - darowizny,
 Przedszkole dla Rodaka – 50.375, 86  zł. – dotacja i darowizny,
 Pomoc dla Rodaka - brak kosztów,
 Weekendy dla Rodaka –  45.093,86 zł - dotacja,
 Dom Kresowy dla Rodaka – 2.785,05 - darowizny.

Pozostałe koszty to koszty biurowe (w tym m.in.: opłaty bankowe, utrzymanie serwera,
utrzymanie domeny, materiały biurowe).

4. Dane  o  tym,  w  jaki  sposób  został  wypracowany  dodatni  wynik  finansowy  (zysk),
przeznaczany  na  fundusz  statutowy  oraz  dane  w  jaki  sposób  pieniądze  te  będą
wykorzystywane.

Zysk  Fundacji  pochodzi  z  darowizn  i  przeznaczony  zostanie  na  realizację  celów
statutowych Fundacji, czyli kontynuację prowadzonych projektów.

5. Dane dotyczące udzielonych gwarancji,  poręczeń i  innych zobowiązań, związanych z
działalnością statutową.

Nie dotyczy.

6. Informacje o tendencjach zmian w przychodach i kosztach oraz składnikach majątku i
źródłach ich finansowania.

Nie dotyczy.

2



7. Inne informacje.

 Fundacja od 21.01.2020 r. posiada status Organizacji Pożytku Publicznego;

 Fundacja jest instytucją obowiązaną w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o

przeciwdziałaniu  praniu  pieniędzy  oraz  finansowaniu  terroryzmu.  Od  początku

działalności,  czyli  24.03.2017  r.  Fundacja  nie  przyjęła  i  nie  dokonała  płatności  w

gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10.000 euro.
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