NOTY I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
CZEPCZYŃSKI FAMILY FOUNDATION
ZA OKRES OD 15.07.2019 DO 31.12.2019r.

Międzychód, 31 marca 2020r.

Informacja dodatkowa zgodnie z załącznikiem nr 6 do Ustawy o Rachunkowości:

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;
3.1. Aktywa
Aktywa – Wyszczególnienie
Należności z tytułu dostaw i usług

Kwota
1 253,00

Należności z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych
tytułów publicznoprawnych
Środki pieniężne w kasie i na rachunkach

28,57
52 930,99

Inne środki pieniężne

136 529,62

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

2 106,00
Razem

192 848,18

3.2. Pasywa
Pasywa –Wyszczególnienie

Kwota

Fundusz statutowy

200 000,00

Zysk (strata) netto

-19 472,16

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług

910,34

Zobowiązania z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych
tytułów publicznoprawnych
Razem

11 410,00
192 848,18

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
Przychody operacyjne


Przychody z działalności statutowej - nieodpłatnej pożytku publicznego,

W tym darowizny pieniężne


Kwota
628,10
628,10

Przychody z działalności gospodarczej

126 379,05

W tym sprzedaż książek

126 379,05
Razem

127 007,55

5. Informacje o strukturze poniesionych kosztów;
Koszty operacyjne

Kwota

Materiały i energia

105 318,84

Usługi obce

40 594,57

Podatki i opłaty

149,04

Pozostałe koszty

752,00
Razem

146 814,45

6. Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego;
Specyfikacja kapitałów
Wyszczególnienie

Fundusz statutowy
Pozostałe fundusze

Stan na początek okresu

Zwiększenia

Zmniejszenia

Stan na koniec okresu

200 000,00

0,00

0,00

200 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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;

Nie dotyczy
8. inne informacje niż wymienione w pkt 1–7, 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 do ustawy, o ile mają zastosowanie
do jednostki.

Nie dotyczy

