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
nie dotyczy
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
nie dotyczy
3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach
Rokiem obrotowym jednostki jest rok kalendarzowy, a okresem sprawozdawczym są poszczególne miesiące wchodzące w jego skład.
Sprawozdanie Finansowe za rok 2020 zostało sporządzone przy założeniu kontunuowania działalności statutowej przez Fundację.
W Fundacji stosuje się następujące metody wyceny poszczególnych składników aktywów i pasywów:
- środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne – wg ceny nabycia, pomniejszonej o odpisy umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej
utraty wartości,
- inwestycje długoterminowe według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości
- inwestycje krótkoterminowe według ceny nabycia,
- rzeczowe składniki aktywów obrotowych – według ceny nabycia,
- należności – w kwocie wymaganej zapłaty,
- zobowiązania w kwocie wymaganej zapłaty,
- kapitały własne oraz pozostałe aktywa i pasywa w wartości nominalnej.

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
STRUKTURA PRZYCHODÓW
Fundacja w roku 2020 zrealizowała przychody w wysokości 35 354,70 PLN w tym:
- przychody z działalności statutowej w kwocie 20 000 PLN
- przychody z 1% OPP w kwocie 15 354,70 PLN
- pozostałe przychody: brak
ŹRÓDŁA PRZYCHODÓW:
- Fundator OLIMP Laboratories Sp. z o.o. – 15 000 PLN
- przychody od osób fizycznych w kwocie 5 000 PLN
- przychody z 1% OPP w kwocie 15 354,70 PLN
5. informacje o strukturze poniesionych kosztów
STRUKTURA KOSZTÓW
Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP: 2021-10-05

Koszty realizacji zadań statutowych : 9 500,00 PLN
Klasyfikacja kosztów na realizację celów statutowych Fundacji ze względu na przeznaczenie przedstawia się następująco:
- Ochrona zdrowia i działanie na rzecz osób przewlekle chorych i niepełnosprawnych 9 500 PLN w tym:
- Finansowane z wpłat od Fundatora w kwocie 9 500 PLN
Koszty administracyjne: 257,80 PLN
- Usługi i opłaty bankowe 257,80 PLN
6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego
ŚRODKI PIENIĘŻNE
Bank PEKAO S.A. 35 642,77 PLN
WYNIK FINANSOWY roku 2020 wynosi : 25 596,90 PLN
Wskazany zysk za 2020 r. postanowiono przeznaczyć na realizację zadań statutowych fundacji, zwiększy on przychody 2021 r.
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
Uzyskane przychody z tytułu 1% to kwota 15 354,70 PLN

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 w 2020 roku nie zatrudniała pracowników.
W 2020 roku w Fundacji:
Nie wypłacono wynagrodzeń członkom organów Fundacji.
Nie udzielono żadnych pożyczek pieniężnych, gwarancji i poręczeń.
Nie występowały przychody uzyskane z odpłatnych świadczeń.
Nie prowadzono działalności zleconej przez podmioty państwowe i samorządowe.
Fundacja nie nabywała nieruchomości i środków trwałych.
Fundacja spełnia wszystkie warunki zwolnienia z comiesięcznego wpłacania na rachunek Urzędu Skarbowego podatku dochodowego,
ponieważ wszystkie swoje dochody przeznacza na działalność statutową określoną w art.17, ust.1, pkt.4 ustawy o podatku
dochodowym od osób prawnych. Fundacja nie osiąga przychodów z działalności wymienionej w art.17 ust 1b, a także nie dokonuje
lokowań dochodów w inny sposób niż opisany w art.17 ust 1e updop.
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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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