
INFORMACJA DODATKOWA ZA 2019 ROK

FUNDACJA MOYO4CHILDREN

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.

Organizacja nie ma żadnych zobowiązań z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub
zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie. 

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.

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.

3.   Uzupełniające dane o aktywach i pasywach

Aktywa:

Fundacja nie posiada na stanie aktywów trwałych. 
Na aktywa obrotowe składają się:

 środki pieniężne w formie gotówki w kasie i na rachunku bankowym,
 należność od członka Zarządu Fundacji.

Pasywa:

Na fundusz własny składa się fundusz założycielski fundacji oraz zysk z lat poprzednich i z roku bieżącego.
Na zobowiązania krótkoterminowe składa się zobowiązanie wobec dostawcy z tytułu świadczonych usług.

4. Informacje o strukturze zrealizowanych przychodów

TYTUŁ Kwota w PLN %
Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej 94 925,91 zł 99,44 %
Darowizny od osób fizycznych 91 035,91 zł 95,37 %
Darowizny od osób prawnych  3 890,00zł 4,08 %
Przychody z działalności statutowej odpłatnej 0,00 zł
Przychody finansowe 532,98 zł 0,56 %
Odsetki bankowe 18,70 zł 0,02 %
Różnice kursowe 514,28 zł 0,54 %
RAZEM 95 458,89zł 100,00 %

5.   Informacje o strukturze poniesionych kosztów

TYTUŁ Kwota w PLN %
Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej 62 663,27 zł 94,81 %
Pomoc społeczna – wsparcie dzieci w Kenii 62 663,27 zł 94,81 %
Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej 0,00 zł
Koszty ogólnego zarządu: 2 474,00 zł 3,74 %
- zużycie materiałów 0,00 zł
- usługi obce (księgowe i bankowe) 2 474,00 zł 3,74 %
- podatki i opłaty 0,00 zł
- wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 0,00 zł
- amortyzacja 0,00 zł
- pozostałe koszty 0,00 zł
Koszty finansowe (różnice kursowe) 958,46 zł 1,45 %
RAZEM 66 095,73 zł 100,00 %
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6. Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Fundacja na podstawie statutu oraz odrębnych przepisów prawa tworzy fundusz założycielski.  Jest  to fundusz
podstawowy Fundacji,  przeznaczony na finansowanie działalności  statutowej.   W danym roku obrotowym nie
został on zwiększony.

7. Różnica pomiędzy dochodem podatkowym, a bilansowym wynikiem finansowym;

Lp Nazwa pozycji Wartość w PLN

1. Dochód podatkowy 92 176,75 zł

2. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów:
a) koszty pokryte z dochodów zwolnionych z podatku w roku 2018
b) pozostałe koszty realizacji działalności statutowej – pokryte z dochodów roku bieżącego
c) różnice kursowe z wyceny bilansowej

62 813,59 zł
15 546,85 zł
47 116,42 zł

150,32 zł

3. Zysk bilansowy 29 363,16 zł

Sporządzono: 08.02.2020 r.
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