
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 nie posiada 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

na aktywa obrotowe w punkcie inwestycje krótkoterminowe składają się środki na kontach bankowych oraz gotówka w kasie.

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

Przychody działalności statutowej

I.Nieopłatnej dzałalności pożytku publicznego 

- darowizny osób fizycznych                               17 479,67 zł

-zrzutka pl.                                                            1 080,00 zł

-1% podatku                                                          5 650,94 zł

SUMA                                                                 24 210,61 zł

II. Odpłatnej działalności pożytku publicznego

11th Annual Meeting of the European Fragile X Network   14 571,09 zł

Administracyjne                                                                     3 570,95 zł

Suma                                                                                    18 142,04 zł

 

 

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Koszty działalności statutowej;

I Nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

-darowizny osób fizycznych                                               22 816,21

-zrzutka,pl                                                                             1 080,00

SUMA                                                                                 27 900,82

II. Odpłatnej działalności pożytku publicznego                            0,00

11 th Annual Meeting of the Eropean Fragile X                  14 571,09

Administracyjne                                                                      3 570,95
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SUMA                                                                                  27 900,82

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Fundusz statutowy w bieżącym roku nie zmienił 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

Fundacja "Rodzina Fra X" jest uwzględnona w wykazie organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku
dochodowego od osób fizycznych  za 2020 rok.

Kwoty otrzymanych przychodów i poniesionych kosztów wykazane są w punktach 4 i 5

Zostały przeznaczone na projekty :

-projekt krasnal (2951,84 zł)

-warsztaty mikołajkowe (171,18 zł)

-dzień Swiadomości Kruchego X (891,97 zł)

-koszty administracyjne (2485,95 zł)

11 th Annual Meeting of the European Fragile X Network (455,51 zł)

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

Fundacja otrzymała status organizacji pożytku publicznego w 2020 r. Wpis do KRS 23.03.2020 r.

Fundacja otrzymała darowizny od osób prywatnych i przeznaczyła je na działania statutowe w zakresie wszechstronnej działalności  i pomocy
osobom z zespołem łamliwego chromosomu X , niepełnosprawnością intelektualną i spektrum autyzmu.

Informację o otrzymanych darowiznach upubliczniamy w ramach ujawnienia całego sprawozdania finansowego.

Data sporządzenia: 2022-06-27

Data zatwierdzenia: 2022-09-30

Ewa Olszowska Joanna Kulisiak-Kaźmierczak 
Małgorzata Koszewska

Imię i nazwisko osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust
2 ustawy o rachunkowości

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