
INFORMACJA DODATKOWA 

 

FUNDACJA  STONOGA 

 

za rok obrotowy od  01.01.2020 do 31.12.2020 

  

Fundacja została zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach Wydział VIII 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 15.04.2010 r. i wpisana pod numerem KRS 0000353992.

             

Fundacja prowadziła działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jej celów statutowych. 

      

             

Dane dotyczące członków zarządu:         

      - Sebastian Chmura - Prezes Zarządu       

      - Katarzyna Chmura - Wiceprezes Zarządu       

      - Sylwia Harazin  - członek Zarządu       

             

Celem Fundacji jest pomoc ludziom ,a w szczególności dzieciom, znajdującym się w trudnej sytuacji 

materialnej i życiowej  oraz umożliwienie im rozwoju duchowego ,intelektualnego i fizycznego.  

       

      

1. Informacje o wszelkich zobowiązaniach finansowych, w tym z tytułu dłużnych instrumentów 

finansowych, gwarancji, poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie, ze 

wskazaniem charakteru i formy wierzytelności zabezpieczonych rzeczowo. 

 

Fundacja Stonoga nie ma żadnych zobowiązań z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i 

poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie. Jedyne zobowiązania finansowe 

Fundacji opisane są w części 3. 

 

2. Informacje o kwotach zaliczek i kredytów udzielonych członkom organów administrujących, 

zarządzających, nadzorujących. 



Fundacja 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. 

      

1) Aktywa trwałe                                                                  22.000,00 zł  

 

2) Aktywa obrotowe                                1.317.599,19 zł 

                - zapasy                                                             11.069,43 zł 

                - środki finansowe w kasie                         6.427,09 zł 

                - środki finansowe na rachunkach bankowych                                 1.144.168,69 zł 

                - należności od odbiorców                       35.178,05 zł 

                -    rozliczenie podatku VAT                                      113.768,75 zł 

                - krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe           6.987,18 zł 

      

3) Pasywa - Fundusz Własny                 1.225.535,39 zł 

                - fundusz statutowy                                     160.000,00 zł 

                - zysk z lat ubiegłych                               787.352,79 zł 

                - zysk z roku bieżącego (2020 r.)                                 278.182,6zł 

  

4) Pasywa - Zobowiązania i rezerwy       114.063,80 zł 

                - zobowiązania z tytułu dostaw                        8.764,13 zł 

                - zobowiązania z tytułu podatków                      5.397,40 zł 

      -     zobowiązania z tytułu ubezpieczeń                                                    67.955,79 zł 

      -     zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                   31.946,48 zł  

              

 

 

 

            

4. Informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł.   

        

a) działalność statutowa                             1.371.533,88 zł 

                - darowizny od osób fizycznych                  649.207,11 zł  

                - darowizny od osób prawnych                    189.539,51 zł 



                - darowizny od innych fundacji                      5.000,00 zł  

                - zbiórki publiczne                                 52.321,80 zł  

                - przychody z 1% OPP                               469.263,14 zł  

                - darowizny na pomoc dla Afryki                         141,00 zł  

      -     pozostałe darowizny                                      550,00 zł  

                -   aukcje charytatywne            1.565,00 zł 

                -      darowizny – wpłaty Facebook                       2.500,32 zł 

 

 

 

  

           

   

5. Informacje o strukturze poniesionych kosztów.      

       

a) koszty działań statutowych, nieodpłatnych       930.733,55 zł  

                - zakup usług i materiałów dla podopiecznych     466.166,30 zł 

                - zużycie materiałów i energii                             0,00 zł 

                - materiały i usługi promujące 1% OPP        35.383,58 zł 

                -        wynagrodzenia                                                                                365.275,18 zł 

                - ubezpieczenia społeczne                    63.908,49 zł 

                - pozostałe koszty                                                                                             0 zł  

 

6. Koszty zarządu                                                                                                  157.054,19 zł 

7. Rozliczenie działalności gospodarczej  

 

a) Przychody ze sprzedaży                                                                          3.013,40 zł 

b) Koszty działalności gospodarczej                                                                  0,00 zł 

- koszt sprzedanego towaru                                                                            0,00 zł 

                  - pozostałe wydatki                                                                                          0,00 zł 

 

8. Przychody i koszty pozostałe                                                                     

      

            - pozostałe przychody operacyjne:                                          0,00 zł  



             - koszty operacyjne                                                                                               8.911,98 zł 

 - przychody finansowe                                                                                            633,48 zł  

 

 

 

          Zysk  2020 r.                                                                                                         278.182,60  zł 

     

 

9. Struktura własności funduszu statutowego.      

       

a) fundusz założycielski wynosi 4 000,00 PLN i składa się z wkładów przekazanych przez dwóch 

Fundatorów w wysokości po 2 000,00 PLN.      

       

b) zestawienie zmian w funduszu statutowym:      

                - stan na dzień 01.01.2020r.                      160.000,00  zł 

                - zwiększenie (część zysku z lat poprzednich)                                0,00 zł 

                - stan na dzień 31.12.2020                                                                     160.000,00 zł 

       

       

       

10. Informacja merytoryczna o sposobie wydatkowania uzyskanych przychodów w tym uzyskanych 

ze środków pochodzących z 1%.      

       

a) Fundacja Stonoga w 2020 r. udzieliła pomocy  o wartości                         466.166,30 zł. 

Wydatki finansowane były z:      

- darowizn                                            163.328,60 zł 

- ze zbiórek publicznych                                             63.116,11 zł 

- ze środków  1%                                            239.721,59 zł 

 

 

Pomoc była realizowana poprzez:      



               - sfinansowanie zakupu wózków inwalidzkich, kul, łóżek i urządzeń do rehabilitacji, aparatów 

słuchowych, urządzenia do jonizacji, laptopów, drukarek, krzesła i fotelików ortopedycznych, pioniera, 

podnośnika do wanny, dofinansowanie do dostosowania mieszkań do niepełnosprawności   

               - sfinansowanie leczenia w szpitalach i ośrodkach rehabilitacyjnych, zajęć terapeutycznych, 

obozów rehabilitacyjnych       

               - sfinansowanie zakupu leków i artykułów medycznych oraz konsultacji lekarskich  

   

               - zapewnienie środków finansowych na leczenie i zabiegi operacyjne przeprowadzane w kraju i 

zagranicą      

       

b) Sposób wydatkowania środków pochodzących  z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.

      

       

Wydatki finansowane z 1%:   

           

 zakup sprzętu                                                                                                 54.758,06 zł 

 rehabilitacja                                                                                                 96.752,05 zł  

 leki i art. medyczne                                                                                                      61.354,74 zł 

 leczenia i badania                                                                                                        12.454,50 zł  

            pozostałe                                                                                                            14.402,24 zł 

 razem:                                                                                                           239.721,59 zł 

  

       

       

 Pozostałe wydatki finansowane  z 1 %     

 Reklama i promocja 1% OPP                                                                                 35.383,58 zł  

             

       

11. Informacja o przeciętnym zatrudnieniu w grupach zawodowych    

        

a) struktura zatrudnienia:      

               - pracownicy umysłowi - 9 osób  

      12. Suma bilansowa  na 31-12-2020                                                                            1.339.599,19 zł 



  

    

 

 
       

Rozliczeniegłównychpozycjiróżniącychpodstawęopodatkowaniapodatkiem 

dochodowym od wynikufinansowego. 2020 rok. 

Lp Nazwa Kwota w złotych 

1. Zysk/Strata brutto - bilansowy 278.182,60 

2. Róznice pomiędzy zyskiem/stratą brutto a podstawą  8.911,98 

opodatkowania 

a) przychody ,które zgodnie z przepisami podatkowymi nie są 

 -  zaliczane do dochodu podlegającego opodatkowaniu 0,00 

 -  pomniejszające dochód do opodatkowania 

b) koszty I straty nieuznawane przez przepisy podatkowe za 

Koszty uzyskania przychodu (zwiększenie dochodu do opodatkowania 0,00 

opodatkowania) 

 - pozostałekosztynkup ( odsetki) 0,00 

c) inne zwiększenia/zmniejszenia dochodu do opodatkowania 

Przewidziane przepisami podatkowymi  8.911,98 

 
 - składka ZUS za listopad I grudzień 2019r. - zapłacona w 2020r. -8.452,75 

 - niezapłacone składki ZUS za listopad  2020r. 8.878,60 

 - niezapłacone składki ZUS za grudzień 2020r. 8.486,13 

3. Zysk/strata brutto po korektach z tytułu trwałych różnic 287.094.58 


