
Informacja dodatkowa

1)

2)

3) Uzupełniające dane o aktywach i pasywach;

4)

Przychody działalności statutowej

I. Nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 

dotacje : 118 173,26 zł    

dotacja z Kancelari Senatu 47 173,26 zł      

dotacja z IMiT 51 000,00 zł      

dotacja z MKiDN 20 000,00 zł      

darowizny 6 400,00 zł       

124 573,26 zł    

II. Odpłatnej działalności pożytku publicznego 

8 601,88 zł       
8 601,88 zł       

III. Pozostałej działalności pożytku publicznego 

8 950,00 zł       

8 950,00 zł       

IV. Przychody finansowe

dodatnie róźnice kursowe 16,95 zł            

ogółem: 142 142,09 zł    

5)

Koszty działalności statutowej:

I. Nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 

rozliczenie dotacji 115 513,47 zł    

koszty działalności statutowej 8 485,97 zł       

123 999,44 zł    

II. Odpłatnej działalności pożytku publicznego 

8 601,88 zł       

8 601,88 zł       

III. Pozostałej działalności pożytku publicznego 

6 031,00 zł       

6 031,00 zł       

IV.Pozostałe k.oper. zaokraglenia                    1,21 zł              

V.Koszty finansowe odsetki 9,00 zł              

ogółem: 138 642,53 zł    

6)

7)

8)

Sprawozdanie sporzadzone na dzień 31.03.2020r i podpisane elektronicznie przez ksiegową Małgorzatę Ciecierską 

oraz Zarząd Fundacji Mały Kolberg

Zalewski Witold Roy Prezes Zarządu

Paterek Katarzyna Wiceprezeska Zarządu

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;

Organizacja nie posiada żadnych zobowiązań z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub 

zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie. 

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

Suma bilansowa aktywów i pasywów wynosi: 22 869,66pln

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;

Zysk zostanie przeznaczony na kontynuację rozpoczętego projektu oraz na działalnośc statutową.

Informacje o strukturze poniesionych kosztów;

Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego;

 Fundusz statutowy w bieżącym roku nie zmienił się.

Jeżeli jednostka posiada status organizacji pożytku publicznego, zamieszcza w informacji dodatkowej dane 

Fundacja nie posiada statutu organizacji pożytku publicznego. 

Inne informacje niż wymienione w pkt 1-7, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji 


