INFORMACJA DODATKOWA ZA 2020 ROK
MAZOWIECKA FUNDACJA RODZIN ZASTĘPCZYCH
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 ma żadnych zobowiązań z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń
lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie. Jedyne zobowiązania organizacji opisane
są w części: 3. Uzupełniające dane o aktywach i pasywach.
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
Organizacja 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
AKTYWA:
Fundacja nie posiada na stanie aktywów trwałych.
Na aktywa obrotowe składają się:
NAZWA POZYCJI
NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE
- nadpłata zobowiązań

WARTOŚĆ NA 31.12.2020 R.
380,66 zł

INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE
- środki pieniężne na rachunkach bankowych

117.242,56 zł

RAZEM - AKTYWA

117.623,22 zł

PASYWA:
NAZWA POZYCJI
FUNDUSZ STATUTOWY (ZAŁOŻYCIELSKI)
ZYSK (STRATA) Z LAT UBIEGŁYCH
ZYSK Z ROKU BIEŻĄCEGO
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE
- zobowiązania z tytułu wynagrodzeń
RAZEM - PASYWA

WARTOŚĆ NA 31.12.2020 R.
1.300,00 zł
107.885,54 zł
8.429,68 zł
8,00 zł
117.623,22 zł

4. Informacje o strukturze zrealizowanych przychodów
TYTUŁ
Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej
1. Darowizny pieniężne od osób fizycznych
2. Wpływy z 1 % podatku

Kwota w PLN
41.200,04 zł

%
100,00 %

1.798,00 zł
39.402,04 zł

Przychody z działalności statutowej odpłatnej

0,00 zł

Pozostałe przychody operacyjne

0,00 zł

Przychody finansowe

0,00 zł

RAZEM

41.200,04 zł

100,00 %

5. Informacje o strukturze poniesionych kosztów
TYTUŁ
Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej

Kwota w PLN
20.165,59 zł

%
61,54 %

Wsparcie rodzin zastępczych tj.:
a) organizacja balu karnawałowego, szkoleń, warsztatów

6.316,75 zł

b) pomoc finansowa

5.064,84 zł

c) pomoc rzeczowa

8.640,00 zł

d) inne
Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej
Koszty ogólnego zarządu:
- zużycie materiałów
- usługi obce

144,00 zł
0,00 zł
12.604,63 zł
473,87 zł
8.000,41 zł

- podatki i opłaty

0,00 zł

- wynagrodzenia

3.075,00 zł

- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
- amortyzacja
- pozostałe koszty

555,35 zł
0,00 zł
500,00 zł

Pozostałe koszty operacyjne

0,00 zł

Koszty finansowe (odsetki)

0,14 zł

RAZEM

38,46 %

32.770,36 zł

100,00 %

6. Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego
Fundacja posiada fundusz założycielski w wysokości 1.300,00 zł. Jest to fundusz podstawowy Fundacji,
przeznaczony na finansowanie bieżącej działalności. W roku 2020 nie został on zwiększony.

7. Informacja dotycząca wpływów i sposobu wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku
dochodowego od osób fizycznych
Fundacja uzyskała w 2020 roku kwotę 39.402,04,00 zł z tytułu 1 % podatku. Wartość środków w
wysokości 11.381,59 zł przeznaczyła na:
- organizacje balu karnawałowego – 4.323,08 zł
- organizacje szkolenia z arteterapii dla rodziców zastępczych – 1.768,67 zł
- zajęcia grupowe (hipoterapia) - 225,00 zł
- darowiznę finansową dla Rodzinnego Domu Dziecka – 5.064,84 zł.

8. Różnica pomiędzy dochodem podatkowym, a bilansowym wynikiem finansowym

Lp

Nazwa pozycji

Wartość w PLN

1. Dochód podatkowy

28.595,27 zł

2. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów

20.165,59 zł

3. Zysk bilansowy

Sporządzono: 05.03.2021

8.429,68 zł

