
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

Informacje ogólne :
Fundacja „Ludzie Serca”
Siedziba Ruda Śląska
Adres 41-703 Ruda Śląska ul. Waniora 3 A/11
Adres e-mail ludzie-serca@o2.pl
Nr KRS 0000478010
Data rejestracji 26.09.2013 r.
Regon 243387870
NIP 6412531342
Status opp posiada od dnia 08.06.2016 r.
Czas trwania fundacji jest nieoznaczony
Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone za okres od 01.01.2020 r.  do 31.12.2020 r. i sporządzone w sposób określony w załączniku 4
do ustawy o rachunkowości tj. z zastosowaniem uproszczeń określonych dla jednostek mikro wymienionych 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 działalnościRokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.
Jednostka sporządza rachunek zysków i strat w wersji porównawczej.
W sprawozdaniu finansowym Jednostka wykazuje zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich
treścią ekonomiczną.
Wynik finansowy jednostki za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające
na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty.
Środki trwałe oraz Wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia, kosztów
wytworzenia, pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy z
tytułu trwałej utraty wartości.
- Amortyzacja dokonywana jest metodą liniową.
Udziały w innych jednostkach oraz inne inwestycje zaliczone do aktywów trwałych wycenia się
według ceny zakupu.
- Należności i zobowiązania długoterminowe, należności i zobowiązania krótkoterminowe
wykazywane są w kwocie wymagającej zapłaty.
- Rozliczenia miedzyokresowe ewidencjonowane są według wartości nominalnych.
- Koszty ewidencjonowane są w układzie rodzajowym oraz według poszczególnych działań
statutowychFundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.
Wynik finansowy za rok obrotowy ustala się odrebnie dla działalności statutowej.
nadwyżka przychodów nad kosztami zwiększa przychody następnego roku obrotowego,
nadwyżka kosztów nad przychodami zwiększa koszty nastepnego roku obrotowego.

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

Koszty w jednostce ewidencjonowane są w układzie rodzajowym oraz wg poszczególnych działań statutowych.

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP: 2021-09-18



Koszty realizacji działań statutowych ogółem w 2020 roku: 68109,51 zł. w tym:

* pomoc indywidualna 63265,57 zł.

* koszty administracyjne 4843,94 zł.

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

Przychody z działalności statutowej ogółem: 418046,69 zł.

W tym:

* darowizny ogólne 100766,37 zł.

* darowizny celowe 23684,17 zł.

* przychody z tytułu 1 % 77082,20 zł.

Nadwyżka przychodów nad kosztami 317280,32 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

Data sporządzenia: 2021-03-31

Data zatwierdzenia: 2021-07-17

GABRIELA OLEKSY IWONA SZNURA 
ALEKSANDRA TORBUS-WAWEŁCZYK

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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