












 
 

 DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA 
DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2020 

 
1. Fundacja Swoją Drogą nie ma żadnych zobowiązań z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, 
gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie 

 
2. Organizacja nie udzielała żadnych kredytów ani pożyczek; 
 
3. Wyjaśnienia do bilansu: 
 
a) Fundacja nie posiada akcji ani udziałów 

b) Fundacja nie posiada środków trwałych ani wartości niematerialnych i prawnych 

c) Rozliczenie międzyokresowe ujęte w aktywach w kwocie 8383,01zł to opłata za ubezpieczenie 
oc lokalu i nauczycieli oraz ubezpieczenie samochodu.  

d) Inwestycje krótkoterminowe wykazane w bilansie to: 

    - środki pieniężne na rachunkach bankowych w kwocie                                                  6 159,35zł 

    - środki pieniężne w kasie w kwocie                                                                                     43,13 zł 

e) Fundacja nie posiada należności ani zobowiązań długoterminowych. 

    Natomiast posiada należności krótkoterminowe wykazane w bilansie składają się: 

      - należności od kontrahentów w kwocie                                                                       8 497,35 zł 

      - należności od pracowników w kwocie                                                                            44,27 zł 

      - należności od członków stowarzyszenia w kwocie                                                         65,80 zł 

     

  Na zobowiązania krótkoterminowe jednostki składają się: 

     - zobowiązania względem kontrahentów w kwocie                                                      31 093,30zł 

     - zobowiązania względem pracowników w kwocie                                                      19 581,47zł 

     - zobowiązania z tytułu podatków i ubezpieczeń społ. w kwocie                                 19 332,49zł 

     - pozostałe zobowiązania w kwocie                                                                                    80,38 zł 

 
4. Struktura przychodów fundacji: 

Jednostka osiągnęła w okresie sprawozdawczym przychody w wysokości:                   801 939,04zł 

W tym przychody z działalności statutowej nieodpłatnej:                                               393 565,04zł 

– w tym uzyskane: 

           dotacje                                                                                                                    383 748,90zł 

           darowizny pieniężne                                                                                                  9 816,14zł                                                          

Przychody z  działalności statutowej odpłatnej:                                                               397 846,50zł 

– w tym uzyskane: 

        opłaty rodziców za szkołę                                                                                        330 982,00zł 

         zajęcia specjalistyczne                                                                                              14 120,00zł 



         diagnozy                                                                                                                    1 930,00zł  

         korepetycje                                                                                                               29 515,00zł 

         usługi edukacyjne                                                                                                       1 500,00zł 

         pozostałe przychody                                                                                                  19 799,50zł   

Pozostałe przychody z  działalności statutowej odpłatnej                                                  10 298,00zł                                                                                                                  

Pozostałe przychody operacyjne:                                                                                            229,50zł                                                                                        

Przychody finansowe:                                                                                                      nie występują 

 
 
4. Struktura kosztów fundacji: 

Koszty poniesione w okresie sprawozdawczym wynosiły:                                              859 248,94 zł 

W tym koszty podstawowej działalności:                                                                         858 507,41zł 

      – koszty działalności statutowej nieodpłatnej                                                             363 535,34zł 
          * w tym kosz zakupu podręczników                                                                             6 521,63zł 
           * w tym koszt zakupu sprzętu dla nauczycieli                                                                         4 907,97zł                                                                                                           

      – koszty działalności statutowej odpłatnej                                                                  427 862,97zł 

      – koszty pozostałej działalności statutowej odpłatne                                                    10 771,00zł  
           kosz wycieczki                                                                   

      – koszty ogólnego zarządu                                                                                            56 338,10zł 

Pozostałe koszty operacyjne:                                                                                                    129,32zł 

Koszty finansowe:                                                                                                                    612,21zł 

Różnica pomiędzy kosztami wykazanymi w sprawozdaniu finans. 

i zeznaniu podatkowym CIT                                                                                              384 361,11zł     

– koszty sfinansowane z dotacji                                                                                        383 748,90zł 

– koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodu                                                          612,21zł                                            

 

 
5. Informacje funduszach i kapitałach własnych 

Fundusz statutowy jednostki określony w statucie fundacji, nie uległ zmianie i wynosi 4 000,00zł 

 
 
 
 
 
Wrocław, 04-05-2021r 
 


