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INFORMACJA DODATKOWA 
 
Informacje uzupełniające do bilansu: 

 
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. 
 
Ogólna kwota zobowiązań na dzień bilansowy to 451,58 zł. 

 
2) Kwota 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 wystąpiły. 
 

3) Uzupełniające informacje o aktywach i pasywach 
 
a) Inwestycje krótkoterminowe 

 

Lp. Środki pieniężne Kwota w PLN 

1 Środki pieniężne na rachunkach PLN 127 973,34 

2 Środki pieniężne na rachunkach EUR 8,17 

Razem: 127 981,51 

  
b) Wynik finansowy 

   
W 2020 roku Fundacja osiągnęła zysk w kwocie 121.859,86 zł.  

 
4) Informacje o strukturze zrealizowanych przychodów 
 

W 2020 roku głównym źródłem przychodów Fundacji były darowizny.  
 

Lp. Źródło przychodów Kwota 

1. Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 214 662,38 

  Darowizny osób fizycznych 120 089,75 

  Darowizny osób prawnych 48 846,91 

  Dotacje zagraniczne 31 082,10 

  Darowizny on-line 13 795,62 

  Darowizny niefinansowe 848,00 

2. Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego 329,93 

3. Pozostałe przychody 0,31 

Razem 214 992,31 
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5) Informacje o strukturze zrealizowanych kosztów. 
 
W 2020 roku Fundacja wydatkowała swoje środki głównie na realizację zadań statutowych 
finansowanych z darowizn prywatnych. 

 
Lp. Rodzaj kosztów Kwota 

1. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 91 696,03 

  Darowizny dla Don Bosco- Zambia 40 301,70 

  Darowizny dla Salesians of Don Bosco- Ghana 29 998,21 

  Darowizny dla Centrum Młodzieżowego MAIN 11 562,00 

  Darowizny dla Mision Salesiana San Lorenzo- Peru 7 537,00 

  Pozostałe koszty statutowe 2 297,12 

2. Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego 329,93 

3. Koszty administracyjne 1 102,09 

4. Koszty pozostałe 4,71 

Razem 93 132,76 

 
 
6) Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego 
 

Fundusz statutowy został zasilony wpłatą Fundatora w kwocie 5000 zł w dniu 2.01.2020 roku. 
 
7) 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; 

 
Nie dotyczy 

 
8) Inne informacje niż wymienione w pkt 1-7, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę 

sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki. 
 
 

 
Warszawa, 27.05.2021 r. 
 


