
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

Fundacja Ludzie Serca

Z siedziba w Rudzie Śląskiej

 

Informacje uzupełniające do sprawozdania finansowego za 2019r.

 

Informacje ogólne:   

Dane Fundacji
Nazwa Fundacja „Ludzie serca”
Siedziba Ruda Śląska
Adres 41-703 Ruda Śląska ul. Waniora 3A/11
Adres e-mail ludzie-serca@o2.pl
Nr KRS 0000478010
Data rejestracji 09.2013r.
Regon 243387870
NIP 6412531342
Status opp posiada od dnia 08.06.2016r.

 

Czas trwania fundacji jest nieoznaczony
Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone za okres od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.
Sprawozdanie zostało sporządzone w sposób określony w załączniku 4 do ustawy o rachunkowości tj. z zastosowaniem uproszczeń
określonych dla jednostek mikro wymienionymi w art. 3 ust. 1a pkt. Ustawy o rachunkowości.
Sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności statutowej dającej się przewidzieć przyszłości oraz nie
występowania okoliczności wskazujących na zagrożenie dla kontynuowania działalności.

 

Metody wyceny aktywów i pasywów:

 

Wartości niematerialne i prawne wyceniane są na dzień wprowadzenia do ksiąg wg cen nabycia, a na dzień bilansowy pomniejszone o
odpisy umorzeniowe oraz odpisy z tytułu utraty wartości.
Środki trwałe ewidencjonowane są wg cen nabycia lub kosztu wytworzenia. Wartość początkowa może być zwiększona z tytułu
ulepszenia lub urzędowej aktualizacji wyceny. Na dzień bilansowy wyceniane są według cen nabycia lub kosztu wytworzenia
pomniejszonego o odpisy umorzeniowe oraz odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne amortyzowane są zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o podatku
dochodowym od osób prawnych – Fundacja nie posiada wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych.
Inwestycje krótkoterminowe ewidencjonowane SA :

-              aktywa finansowe wg cen nabycia

-              aktywa pieniężne według wartości nominalnych

        Druk: NIW-CRSO

mailto:ludzie-serca@o2.pl


Fundacja w okresie obejmującym sprawozdanie nie prowadziła magazynów
Należności i zobowiązania, w tym z tytułu pożyczek i kredytów ewidencjonowane są wg wartości nominalnej, a na dzień bilansowy wg
kwoty wymaganej zapłaty.
Rozliczenia międzyokresowe ewidencjonowane są wg wartości nominalnej, a na dzień bilansowy wg wartości nominalnej pomniejszonej
o odpisy aktualizujące.
Koszty w jednostce ewidencjonowane są w układzie rodzajowym oraz wg poszczególnych działań statutowych.
Sprawozdanie zostało sporządzone zgodnie z załącznikiem nr 4 do ustawy o rachunkowości.

 

 

Informacje o uzyskanych przychodach

Wyszczególnienie 2019r.

 Zł.

Przychody z działalności statutowej
ogółem 386 204,44

Darowizny ogólne 41 357,67

Darowizny celowe 3 635,50

Przychody z tyt. 1% OPP 73 002,90

Pozostałe przychody 15,00

Nadwyżka przychodów nad kosztami 268 193,37

 

 

Informacje o poniesionych kosztach

 

Wyszczególnienie 2019r.

 Zł.

Koszty realizacji działań statutowych
ogółem w tym: 68 924,12

Koszty realizacji działań statutowych
(nieodpłatnych) w tym: 66 510,42

Pomoc indywidualna 66 510,42

        Druk: NIW-CRSO



Koszty administracyjne 2 413,70

 

 

Rozliczenie pozycji różniących podstawę  opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego brutto.

 Wyszczególnienie 2019r.

  Zł.

1. Przychody bilansowe 389 804,44

 nieodpłatne przychody ( użyczenie lokalu) 3 600,00

2. Przychody podatkowe 386 204,44

3. Koszty bilansowe 68 924,12

4.      Koszty podatkowe 68 924,12

 

 

Informacje uzupełniające do bilansu

 

Kwota wszelkich zobowiązań finansowych – 248,29 zł. (rozliczono w 2020r.)
Kwota zaliczek i kredytów udzielonych członkom organów administracyjnych, zarządzających i nadzorujących – fundacja nie udziela
pożyczek ani innego świadczenia o podobnym charakterze członkom organów zarządzających i nadzorujących.
O udziałach (akcjach) własnych – nie występują.

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

nie dotyczy

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Wyszczególnienie 2019r.

 Zł.

Koszty realizacji działań statutowych
ogółem w tym: 68 924,12

Koszty realizacji działań statutowych
(nieodpłatnych) w tym: 66 510,42

        Druk: NIW-CRSO



Pomoc indywidualna 66 510,42

Koszty administracyjne 2 413,70

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

NIE DOTYCZY

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

Wyszczególnienie 2019r.

 Zł.

Przychody z działalności statutowej
ogółem 386 204,44

Darowizny ogólne 41 357,67

Darowizny celowe 3 635,50

Przychody z tyt. 1% OPP 73 002,90

Pozostałe przychody 15,00

Nadwyżka przychodów nad kosztami 268 193,37

 

I

Wyszczególnienie 2019r.

 Zł.

Przychody z działalności statutowej
ogółem 386 204,44

Darowizny ogólne 41 357,67

Darowizny celowe 3 635,50

Przychody z tyt. 1% OPP 73 002,90

        Druk: NIW-CRSO



Pozostałe przychody 15,00

Nadwyżka przychodów nad kosztami 268 193,37

 

 

Informacje o poniesionych kosztach

 

Wyszczególnienie 2019r.

 Zł.

Koszty realizacji działań statutowych
ogółem w tym: 68 924,12

Koszty realizacji działań statutowych
(nieodpłatnych) w tym: 66 510,42

Pomoc indywidualna 66 510,42

Koszty administracyjne 2 413,70

 

 

 

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

Data sporządzenia: 2020-03-25

Data zatwierdzenia: 2020-03-25

GABRIELA OLEKSY
IWONA SZNURA 
ALEKSANDRA TORBUS-WAWEŁCZYK 
ILONA ŚWITOŃ

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

        Druk: NIW-CRSO


	Informacja dodatkowa

