Fundacja 4R - Rodzina, Radość, Refleksja, Rozwój
ul. Zwycięstwa 1, 44-100 Gliwice
NIP 631-267-38-58

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2021r
Zobowiązania finansowe
l.p.

tytuł
Zobowiązania finansowe, w tym z
1 tytułu:
a) dłużnych instrumentów
finansowych
b) gwarancji i poręczeń lub
zobwoiązan warunkowych
nieuwzględnionych w ilansie
Zobowiązania finansowe
dotyczące jednostek
powiązanych i stowarzyszonych,
2 w tym z tytułu
a) dłużnych instrumentów
finansowych
b) gwarancji i poręczen lub
zobowiązań warunkowych
nieuwzględnionych w bilansie
Razem zobowiązania
3 finansowe

wartość
zobowiązań
na początek
roku
5 748,00

wartość
zobowiązań
zwiększenia zmniejszenia
na koniec
roku
252 857,26

255 672,82

2 932,44

nie występują
nie występują

nie występują

5 748,00

252 857,26

255 672,82

2 932,44

Charakter i forma wierzytelności zabezpieczonych rzeczowo
W Fundacji nie występują wierzytelności zabezpieczone rzeczowo.

Zobowiązania emerytalne
W Fundacji nie występują zobowiązania emerytalne

Zaliczki, pożyczki i inne świadczenia udzielone osobom wchodzącym w skład
organu zarządzającego, nadzorującego albo administrującego
Fundacja nie udzielała zaliczek, pożyczek ani innych świadczeń osobom wchodzącym w skład
organu zarządzającego, nadzorującego ani administrującego.

Udziały własne
Fundacja nie posiada udziałów własnych

Uzupełniające dane o aktywach i pasywach
Na majątek Fundacji składają się:
l.p.

wyszczególnienie

wartość
aktywów na
początek
roku

wartość
zwiększenia zmniejszenia aktywów na
koniec roku

1 Aktywa trwałe
wartość początkowa
umorzenie
środki trwałe w budowie
2 Aktywa obrotowe
a) zapasy
b) srodki finansowe w kasie
c) rozliczenia w obrocie
gotówkowym
d) środki finansowe na rachunku
bankowym
3 Należności
a) należne wpłaty od fundatorów
b) inne należności
c) opłacona zaliczka na obóz

29 981,79
21 880,29
28 003,43
23 858,65
4 945,90
28 003,43
32 949,33
-2 967,54
-6 123,14
-9 090,68
28 003,43
0,00
28 003,43
0,00
437 037,47 442 638,73 351 886,08 527 790,12
nie występują
Fundacja nie prowadzi kasy

4 Razem aktywa

467 019,26 471 519,02

0,00

165,14

165,14

437 037,47

442 473,59

351 720,94

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

7 000,00
0,00
0,00
7 000,00

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

5 Pasywa - Fundusz własny
a) fundusz statutowy
b) zysk / strata z lat ubiegłych
c) zysk / strata za rok bieżący
6 Pasywa - zobowiązania i
rezerwy
a) zobowiązania
b) przychody przyszłych okresów
(zaliczki na działalność odpłatną
w 2022r)

7 Razem pasywa

0,00
527 790,12
7 000,00
0,00
0,00
7 000,00

379 889,51 558 648,77

461 351,26
2 000,00
299 026,90
160 324,36
5 748,00

502 061,55
0,00
163 187,86
338 873,69
254 727,26

409 566,48
0,00
2 863,50
406 702,98
255 672,82

553 846,33
2 000,00
459 351,26
92 495,07
4 802,44

5 748,00

252 857,26

255 672,82

2 932,44

0,00

1 870,00

0,00

1 870,00

467 099,26 756 788,81

665 239,30 558 648,77

Informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł
wyszczególnienie

l.p.

Przychody na działalność nieodpłatną
1 Darowizny pieniężne
na cele charytatywne / dobroczynne
na cele statutowe Fundacji
na cele kultu religijnego
bez wskazania celu szczegółowego

Przychody na działalność odpłatną
1 wpłaty na obóz zimowy
2 wpłaty na obóz letni
3 wpłaty na szkolenie TEO-TEST

Przychody finansowe
1 Odsetki bankowe
2 Dodatnie różnice kursowe

Pozostałe przychody operacyjne
1 wynagrodzenie płatnika

Razem przychody

Informacje o strukturze poniesionych kosztów

wartość
240 658,30
240 658,30
2 900,00
124 055,80
87 142,50
26 560,00
95 280,00
0,00
93 370,00
1 910,00
47,89
47,89
0,00
24,00
24,00

336 010,19

wyszczególnienie

l.p.

Koszty działalności nieodpłatnej
1 działalność kultu religijnego
w tym: niedzielne spotkania z wykładem
koszty internetowej działalności kultu
religijnego
koszty spotkań Dobre Popołudnie
2 działalność charytatywna - pomoc społeczna
w tym: Akcja Uliczna
Wigilia dla Bezdomnych
3 pozostała działalność statutowa - wsparcie
finansowe organizacji realizujących cele zbieżne
z celami Fundacji

Koszty działalności odpłatnej

z wpłat
ze środków z dotacji,
własnych grantów, itp.. uczestników

82 408,58

Koszty administracyjne
Koszty działalności finansowej
w tym: ujemne różnice kursowe

0,00

71 922,14
68 490,45
848,69
2 583,00
10 486,44

0,00

8 555,00
1 931,44
0,00

22 892,14

0,00

95 280,00

0,00

0,00

22 775,00

93 370,00

117,14

1 910,00

1 działalnośc kultu religijnego - obóz zimowy
2 działalnośc kultu religijnego - obóz letni
działalność kultu religijnego - szkolenie Teo3 Test

0,00

23 823,40
370,31
367,71

aktualizacja wartości środkow na koncie
2,60

EUR

Koszty pozostałej działalności operacyjnej
Razem

4 100,69
133 595,12

1. ilość osób zatrudnionych przy realizacji działalności statutowej
Fundacji (wg stanu na 31.12.2021r)
w tym: na podstawie umowy o pracę
na urlopie macierzyńskim
w przeliczeniu na pełne etaty
2. Ilośc osób zatrudnionych w ramach działalności gospodarczej
Fundacji
w tym: na podstawie umowy o pracę
3.Wartość wynagrodzeń pracowników i zleceniobiorców Fundacji
a) zatrudnionych przy realizacji działalności statutowej
w tym: zatrudnionym przy prowadzeniu
działalności statutowej członkom
zarzadu Fundacji
z tytułu umów zlecenia
b) zatrudnionych w działalności gospodarczej
w tym: zatrudnionym przy prowadzeniu
działalności gospodarczej
członkom zarzadu Fundacji
z tytułu umów zlecenia

0,00

1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
73 200,00

73 200,00
0,00
0,00

0,00
0,00

95 280,00

Informacja o instytucji obowiązanej w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu
praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
Fundacja nie jest instytucją obowiązaną w rozumieniu ww. ustawy
Informacja o transakcjach gotówkowych
W roku obrotowym Fundacja nie przyjęła ani nie dokonała płatności gotówkowej o wartości równej
lub przekraczającej równowartości 10.000,00 EURO. Sytuacja taka nie miała miejsca ani w
odniesieniu do pojedycznej operacji, ani do kilku, powiązanych ze sobą operacji.
Fundacja stara się realizować swoje rozrachunki z formie bezgotówkowej
Gliwice, 25.05.2022r
…………………………………………………
podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

……………………
podpis kierownika jednostki

