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
Nie dotyczy
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
Nie dotyczy
3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach
Na wykazaną w aktywach obrotowych wartość inwestycji krótkoterminowych składają się środki pieniężne w kasie w kwocie 465,50 zł oraz
środki na rachunku bankowym w kwocie 43 785,17 zł. Wykazane krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe w kwocie 153,75 dotyczą
utrzymania serwera i rejestracji domeny.
Wykazana w pasywach wartość funduszu statutowego obejmuje fundusz założycielski w kwocie 2000 zł oraz zmniejszenia i zwiększenia
funduszu w związku z osiąganiem zysków lub strat w latach ubiegłych z uwzględnieniem zmian w ustawie o rachunkowości z 15.12.2016 r.
nakazującej ujmowanie nadwyżki kosztów nad przychodami jako zmniejszenie kapitałów.
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
Na wartość przychodów z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego składają się: darowizny od osób fizycznych w kwocie: 15
099,45 zł oraz wpłaty z 1% w kwocie 98 747,90 zł, co razem daje kwotę 113 847,35 zł.
5. informacje o strukturze poniesionych kosztów
Fundacja poniosła koszty z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego w wysokości 90.000,00 zł na świadczenia na rzecz
projektu związanego z audycjami na antenie Radia Niepokalanów. Fundacja poniosła również koszty administracyjne o wartości 6128,25 zł na
cele promocji -24,60 zł, obsługi rachunków bankowych - 599,40 zł, usługi księgowe i prawne - 5166,00 zł, oraz pocztowe i związane z
utrzymaniem serwera -338,25 zł.
6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego
Zwiększenia Funduszu statutowego dokonuje się z wypracowanych zysków lat ubieglych. Fundusz statutowy wykorzystywany jest na
działalnośc statutową fundacji.
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
Fundacja posiada status organizacji pożytku publicznego. W roku 2019 uzyskała przychody z 1% w kwocie 98.747,90 zł, z których zostały
sfinansowane audycje na antenie Radia Niepokalanów w kwocie 90.000 zł.
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
Nie dotyczy
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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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