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
Fundacja na dzień bilansowy nie posiadała zobowiązań 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.
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

AKTYWA OBROTOWE
Należności krótkoterminowe
Rok zakończony dnia
(w złotych)
31 grudnia 2020 roku
Należności krótkoterminowe

28.335,97

z tytułu dostaw i usług

25.903,11

z tytułu podatków

2.432,86

Należności razem

28.335,97

Inwestycje krótkoterminowe
Rok zakończony dnia
(w złotych)
31 grudnia 2020 roku
Środki pieniężne w banku

35.309,98

rachunki bieżące

35.309,98

depozyty krótkoterminowe

-

Środki pieniężne, razem

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP:

35.309,98

Rok zakończony dnia
(w złotych)
31 grudnia 2020 roku
Koszty rozliczane w czasie

4.873,82

Przedpłaty

148,83

Razem krótkoterminowe

5.022,65

Zobowiązania krótkoterminowe
Rok zakończony dnia
(w złotych)
31 grudnia 2020 roku
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług

9.548,14

Zobowiązania z tytułu podatków:

16.620,18

Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych

4.258,00

Zobowiązania wobec ZUS

12.362,18

Zobowiązania z tytułu VAT

-

Zobowiązania krótkoterminowe razem

26.168,32

Rezerwy na zobowiązania
Rok zakończony dnia
(w złotych)
31 grudnia 2020 roku
Rezerwa na wynagrodzenia

11.148,54

Rezerwa na zobowiązania – razem

11.148,54

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
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Rok zakończony dnia
(w złotych):
31 grudnia 2020 roku
z działalności statutowej – darowizny

161.000,00

z działalności statutowej – 1%

32.861,60

z działalności gospodarczej- sprzedaż usług

584.443,94

Przychody razem

778.305,54

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Koszty działalności statutowej
Koszty realizacji programów (w złotych)

Rok zakończony dnia
31 grudnia 2020 roku

Zużycie materiałów i energii

-

Usługi obce

7.238,80

Wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia

52.834,45

Pozostałe

-

Razem

60.073,25

Koszty działalności gospodarczej
(w złotych)

Rok zakończony dnia
31 grudnia 2020 roku

Zużycie materiałów i energii

13.756,64

Usługi obce

213.046,70

Wynagrodzenia

220.781,47

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia

35.015,04

Pozostałe

313,95
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Razem

482.913,80

Koszty ogólnego zarządu
(w złotych)

Rok zakończony dnia
31 grudnia 2020 roku

Zużycie materiałów i energii

2.320,31

Usługi obce

63.322,92

Podatki i opłaty

1.241,12

Wynagrodzenia

198.196,97

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia

27.127,68

Pozostałe koszty rodzajowe

8.519,97

Razem

300.728,97

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego
Kwota funduszu statutowego nie zwiększyła się.
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 tytułu 1%

32.861,60

Wydatkowanie środków z 1%:

38.696,40

realizacja zadań statutowych – Organizacja i przeprowadzenie
spotkań „Śniadania z liderką”, „Kobiety na rynkach finansowych”,
„HR4Diversity”

38.696,40

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
Brak innych informacji

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

Data sporządzenia: 2021-03-30
Data zatwierdzenia:
Małgorzata Rusek
Imię i nazwisko osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust
2 ustawy o rachunkowości

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

Imię i nazwisko kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich
członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

