
 

 

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2021 R. 
 
Uzupełniające dane o aktywach i pasywach 
 

1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i 
prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierający stan tych aktywów na początek roku 
obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, przemieszczenia 
wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – zestawienie  stanów i tytułów 
zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzeń. 
 
Rzeczowe aktywa trwałe 
 

 
 

Wartości niematerialne i prawne. 
 

 
 
  

Nota 2

Lp Wyszczególnienie

Grunty 
(w tym prawo 
użytkowania 
wieczystego 

gruntu)

 Budynki, lokale 
i obiekty 

inżynierii lądowej 
i wodnej

 Urządzenia 
techniczne i 

maszyny

Środki
transportu

Inne środki trwałe
Środki trwałe w 

budowie

Zaliczki na 
środki trwałe w 

budowie

Rzeczowe 
aktywa trwałe, 

razem

a) Wartość brutto środków trwałych - stan na początek okresu 0,00 0,00 14 269,22 0,00 0,00 0,00 14 269,22

b) zwiększenia, z tytułu: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- przejęcie ze środków trwałych w budowie 0,00

- zakup gotowych środków trwałych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- aport, darowizna 0,00

- używane na postawie umów leasingu finansowego 0,00

- aktualizacja wartości 0,00

- inne 0,00 0,00

c) zmniejszenia, z tytułu: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- sprzedaż 0,00

- likwidacja 0,00

- darowizna, aport 0,00

- aktualizacja wartości 0,00

- inne 0,00 0,00 0,00

d) wartość brutto środków trwałych na koniec okresu 0,00 0,00 14 269,22 0,00 0,00 0,00 0,00 14 269,22

e) Umorzenie - stan na początek okresu 0,00 0,00 14 269,22 0,00 0,00 x x 14 269,22

f) Zwiększenie umorzenia za okres, z tytułu: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x x 0,00

- amortyzacja x x 0,00

- aktualizacja wartości x x 0,00

- inne x x 0,00

g) Zmniejszenie umorzenia za okres, z tytułu: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x x 0,00

- sprzedaż x x 0,00

- likwidacja x x 0,00

- darowizna, aport x x 0,00

- aktualizacja wartości x x 0,00

- inne 0,00 0,00 x x 0,00

h) Umorzenie - stan na koniec okresu 0,00 0,00 14 269,22 0,00 0,00 x x 14 269,22

i) Wartość netto środków trwałych na koniec okresu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ZMIANY RZECZOWYCH AKTYWÓW  TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)

Nota 1

nabyte 
koncesje, 

patenty, licencje 
i podobne 

oprogramowanie 
komputerowe

Pozostałe

a)
Wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych - 
stan na początek okresu

18 000,00 0,00 18 000,00 0,00 18 000,00

b) zwiększenia z tytułu: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- przejęcie ze środków trwałych w budowie 0,00 0,00 0,00

- zakupy gotowych wnip 0,00 0,00 0,00

- aport, darowizna 0,00 0,00

- używane na podstawie umów leasingu finansowego 0,00 0,00

- aktualizacja wartości 0,00 0,00

inne 0,00 0,00 0,00

c) zmniejszenia z tytułu: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- sprzedaż 0,00 0,00

- liwidacja 0,00 0,00

- aktualizacja wartości 0,00 0,00

- inne 0,00 0,00

d)
Wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych - 
stan na koniec okresu

0,00 0,00 0,00 18 000,00 0,00 18 000,00 0,00 18 000,00

e) Umorzenie - stan na początek okresu 18 000,00 0,00 18 000,00 x 18 000,00

f) Zwiększenie umorzenia z tytułu: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x 0,00

- amortyzacja 0,00 x 0,00

- aktualizacja wartości 0,00 x 0,00

- inne 0,00 x 0,00

g) Zmniejszenie umorzenia z tytułu: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x 0,00

- sprzedaż 0,00 x 0,00

- liwidacja 0,00 x 0,00

- aktualizacja wartości 0,00 x 0,00

- inne 0,00 x 0,00

h) Umorzenie - stan na koniec okresu 0,00 0,00 0,00 18 000,00 0,00 18 000,00 x 18 000,00

i)
Wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na 
koniec okresu

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ZMIANY  WARTOŚCI  NIEMATERIALNYCH  I  PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)

Wartości 
niematerialne i 
prawne, razem

Wartość firmyLp Wyszczególnienie Nakłady na wnip
Razem 

Inne WNiP

Koszty 
zakończonych 

prac rozwojowych

Inne wartości niematerialne i prawne



 

 
2. Wartości gruntów użytkowanych wieczyście 

Fundacja nie posiada gruntów użytkowanych wieczyście. 
3. Wartość niezamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na 

podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu 96.941,00 
Fundacja korzysta z uproszczenia zgodnie z art. 3 ust. 6 Ustawy o rachunkowości i nie stosuje 
przepisów art. 3 ust. 4 i 5. 

4. Zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania 
prawa własności budynków i budowli. Na koniec okresu sprawozdawczego nie występowały zobowiązania 
wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z powyższych tytułów. 

 
Informacje o strukturze własności funduszu podstawowego i zmianach, jeśli nie sporządza się 
zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym. 
 

 
 

 
Informacje o zmianie rezerw, ze wskazaniem celu ich utworzenia oraz przyczynach zmian. 
 
W Fundacji nie tworzy się rezerw. 
 
Dane o odpisach aktualizujących należności. 
 
W Fundacji nie tworzono odpisów aktualizujących należności. 
 
Struktura zobowiązań długoterminowych. 
 
W Fundacji nie występują zobowiązania długoterminowe. 
 
Wykaz istotnych pozycji rozliczeń międzyokresowych (czynnych) 
 

 
 
Zobowiązania warunkowe, w tym udzielone gwarancje i poręczenia, również wekslowe. 
 
W Fundacji nie występują zobowiązania warunkowe . 
  

Stan na początek Zwiększenia Stan na koniec

roku bieżącego 2021 roku bieżącego

Fundusz założycielski - wpłaty fundatorów 415 617,10 109 862,70 525 479,80

Razem 415 617,10 109 862,70 525 479,80

Wyszczególnienie

Nota 5A KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE czynne (B.IV.)
koniec okresu 

bieżącego
koniec okresu 
poprzedniego

a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: 4 127,20 2 708,68

- ubezpieczenia majątkowe 4 127,20 2 708,68

- koszty zakupu usług opłacone z "góry"

- utrzymanie domeny 0,00 0,00

- koszty większych remontów środków trwałych 

- koszty uruchomienia nowej produkcji

- podatek VAT do rozliczenia w następnym okresie

pozostałe (wg tytułów) 0,00 0,00

b) pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym: 0,00 0,00

- prowizja od kredytów

- dyskonto odsetek od obligacji

- prowizja od obligacji

- koszty podwyższenia kapitału

- odsetki od leasingu finansowego

- prowizja od udzielonej gwarancji

- pozostałe (wg tytułów)

-

Razem 4 127,20 2 708,68



 

 
Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów w 
podziale na dotyczące działalności statutowej i gospodarczej. 
 

 

 
 
 
Wartość odpisów aktualizujących wartość środków trwałych i zapasów, ich przyczyny. 
 
W Fundacji nie przeprowadzano aktualizacji środków trwałych. 
 
Struktura kosztów rodzajowych  
 

 
 
 
Informacje dotyczące  zdarzeń nadzwyczajnych 
 
Zdarzenia nadzwyczajne w roku 2021 w Fundacji nie wystąpiły. 
 
Informacja o przeciętnym zatrudnieniu w roku obrotowym i wynagrodzeniach. 
 

 
 

 
 
Pożyczki i świadczenia udzielone członkom zarządu. 
 
Fundacja nie udzielała pożyczek i świadczeń członkom zarządu. 
  

Rok 2021 Rok 2020

139 119,33                         268 167,76                                    

161 559,67                         158 827,65                                    

2 598,12                               22 708,90                                       

5 120,00                                          

141 266,55                         130 998,75                                    

17 695,00                            –                                                       

300 679,00                         426 995,41                                    

1. Przychody z działalności gospodarczej

2. Przychody z działalności satutowej

Darowizny

Usługi reklamowe i promocyjne

Sprzedaż nakrętek

Imprezy artystyczne i rekreacyjne

RAZEM

Konto rodzajowe Wartość

Zużycie materiałów i energii 11 627,24

Usługi obce 100 883,09

Podatki i opłaty 513,27

Wynagrodzenia 112 559,09

Ubezpieczenia spopłeczne i inne swiadczenia 12 125,89

Koszty zadań statutowych 69 712,30

Pozostałe koszty 4 772,48

Nota 12.

LP. Wyszczególnienie
Przeciętne 

zatrudnienie w roku 
bieżącym

Przeciętne 
zatrudnienie w roku 

poprzednim

1. Pracownicy umysłowi 2 1

2. Pracownicy na stanowiskach robotniczych

3. Pracownicy zatrudnieni poza granicami kraju

4. Uczniowie

5. Pracownicy na urlopach wychowawczych lub bezpłatnych

Razem 2 1

Informacje o przeciętnym w roku obrotowym  i poprzednim zatrudnieniu z podziałem na grupy zawodowe.

Rok 2021

Wynagrodzenie Zarządu 33 000,00



 

 
Znaczące zdarzenia z lat ubiegłych ujęte i nieujęte w sprawozdaniu finansowym za dany rok. 
 
W sprawozdaniu finansowym nie ujęto zdarzeń z lat ubiegłych. 
 
Inne informacje mające wpływ na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego- 
zdarzenia po dniu bilansowym, które mogą mieć wpływ na funkcjonowanie jednostki w latach przyszłych. 
 
Rok 2021 był kolejnym rokiem walki z pandemią covid-19. Gorsze wyniki gospodarcze, wzrost inflacji i ogólnie 
pogarszająca się sytuacja zarówno przedsiębiorców jak i konsumentów nie pozostają bez wpływu na działalność 
Fundacji.  
Rok 2022 przynosi jednak kolejne zmiany realiów rynkowych. Rosyjska agresja na Ukrainę, nie pozostanie bez wpływu 
na działalność polskich przedsiębiorców. 
Fundacja Przylądek Nadziei z uwagi na specyfikę swojego działania w wyniku działań wojennych w Ukrainie może 
realizować wiele zadań wspierających pomoc dzieciom chorym pochodzącym z obszarów wojennych 
 
Kierownictwo uważa taką sytuację za zdarzenie niepowodujące korekt w sprawozdaniu finansowym za rok 2021, lecz 
za zdarzenie po dacie bilansu, wymagające dodatkowych ujawnień. Nie jest możliwe przedstawienie precyzyjnych 
danych liczbowych, dotyczących potencjalnego wpływu obecnej sytuacji na jednostkę. 
 
Sporządzono dnia 2022-06-07 
 
 
 
Imię i nazwisko oraz podpis osoby, której  
Powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych 
 
Ewa Ciepielewska 
 
Biuro Rachunkowe Ewa Ciepielewska 

 
Imię i nazwisko oraz podpisy Zarządu Fundacji 

 

Mirosław Szozda - Prezes Zarządu 

Bernarda Kazanowska - Wiceprezes Zarząd 


