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Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok 2021 

 

1. Dane ogólne: 

Fundacja „KTO” Kultura-Troska-Otwartość 

Słopnice 833 

34-615 Słopnice 

 

NIP:737-219-65-23 

REGON: 121813471 

 

Fundacja KTO Kultura - Troska - Otwartość została ustanowiona przez Agnieszkę Lewonowską-

Banach Aktem Założycielskim z dnia 10 czerwca 2011 r. – (Akt Notarialny RpA-4263/2011). Siedziba 

Fundacji mieści się w Słopnicach nr 833 

Numer i organ prowadzący rejestr: 

Krajowy Rejestr Sądowy – Rejestr Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, 

Fundacji i Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej – Numer KRS 0000391354 

Posiada status Organizacji Pożytku Publicznego OPP od 21.06.2017 r.  

 

W skład Zarządu Fundacji wchodzą: 

Prezes Zarządu – Agnieszka Lewonowska-Banach 

Członek Zarządu – Alina Banach 

Członek Zarządu – Katarzyna Drzymała ( do 06.2021 r.) 

 

Organ nadzoru: Rada Fundacji (powołany od 21.06.2017 r.) 

dr Katarzyna Czyżowicz 

Aneta Krzywoń 

 

Podstawowy przedmiot działalności jednostki: 

Działalność nieodpłatna pożytku publicznego         

a). w zakresie ochrony zdrowia i pomocy społecznej, 

b). oświatowo-kulturalna i społeczno-gospodarcza szczególnie w zakresie wspierania, promocji i    

     pomocy w rozwoju dzieci i młodzieży oraz rodzin narażonych na wykluczenie społeczne,  

c). działalność na rzecz osób dorosłych w zakresie przeciwdziałania bezrobociu i animowania     

     społeczności lokalnych.  

 

Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej. 

 

 

2.  Czas trwania działalności jednostki: Czas trwania Fundacji jest nieograniczony. 

 

 

 

3.  Okres objęty sprawozdaniem finansowym: sprawozdanie finansowe obejmuje okres od dnia 

01 stycznia 2021 do 31 grudnia 2021 r. Rok obrotowy i podatkowy pokrywa się z rokiem 

kalendarzowym. 
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4. Informacja o kontynuacji działalności: Sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu 

kontynuowania działalności statutowej przez Fundację w dającej się przewidzieć przyszłości. Nie 

istnieją również okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności. 
 

5. Przyjęte zasady rachunkowości: Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym 

metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), ustalenia wyniku finansowego oraz sposobu 

sporządzenia sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo 

wyboru. 

 

Fundacja sporządza sprawozdanie finansowe zgodnie z Załącznikiem nr 6 znowelizowanej Ustawy o 

rachunkowości z dnia 29 września 1994 r.  

 

Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów  

 

a) Środki trwałe wyceniane są wg cen nabycia, pomniejszone o odpisy amortyzacyjne . 

Amortyzacja dokonywana jest według zasad określonych w ustawie o podatku dochodowym osób 

prawnych 

b) Należności i Zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty.  

c) Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej.  

d) Fundusz statutowy  wycenia się według wartości nominalnej. 

e) Rozliczenia międzyokresowe  w wartości nominalnej 

 

 

Fundacja KTO ewidencjonuje koszty w układzie rodzajowym i funkcjonalnym. 

Przychody i koszty są ujmowane zgodnie z zasadą memoriału, tj. w roku obrotowym, którego 

dotyczą, niezależnie od terminu otrzymania lub dokonania płatności. 

Przychody odsetkowe są ujmowane w momencie ich naliczenia. 
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Informacja dodatkowa za rok 2021 

 

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 WYSTĄPIŁY 

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 WYSTĄPIŁY 

 

3.  Uzupełniające dane o aktywach i pasywach 

 

AKTYWA 

 

Aktywa trwałe 

Środki trwałe : 

Początek roku                          31.12.2021 r 

      0                               17 000,00 

 

Środki pieniężne: 

Początek roku                          31.12.2021 r 

- w kasie                                    945,69                                305,99 

- na rachunku bankowym                                66 715,85            104 114,95 

                   67 661,54            104 420,94 

 

PASYWA 

Fundusz statutowy nie uległ zmianie.  

 

 

4. Informacja o strukturze przychodów – źródła i wysokość 

Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej :                   337 029,91 

 - darowizny pieniężne od osób fizycznych                                 2 000,00      

 - darowizny rzeczowe                                                                           446,52 
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 - wpłaty z tyt. 1%                                                                                  904,70 

 - dotacja z WUP „Akademia zatrudnienia”                                    333 678,69 

 

 

 

5. Informacja o strukturze kosztów – źródła i wysokość 

Koszty działalności statutowej nieodpłatnej                              282 763,98                                                                            

-  darowizny rzeczowe                                                                           446,52 

 - koszty sfinansowane z 1 % podatku                                                1 000,00 

 - pozostałe koszty statutowe                                                              4 640,00 

 - koszty programu„ Akademia zatrudnienia”                                 276 379,07 

 - koszty administracyjne                                                                      298,39  

  

6. Dane o źródłach  zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego 

Fundusz statutowy od początku nie zmienił się i wynosi 4 500 zł. 

 

7. Uzyskane przychody i poniesione koszty z tytułu 1% podatku dochodowego od osób 

fizycznych oraz sposób wydatkowania środków pochodzących z 1% 

Przychody:    904,70  

Koszty:       1 000,00  

 

8. Informacje dodatkowe 

a. Fundacja w roku 2021 nie zatrudniała pracowników. 

b. Członkowie Zarządu Fundacji ani Członkowie Rady za pracę w ramach swoich obowiązków nie 

pobierali wynagrodzenia. 

 

c. Wszystkie wartości liczbowe wyrażone są w złotych polskich /PLN/. 

 

Zarząd Fundacji: 

…………………………………. 

Agnieszka Lewonowska-Banach - Prezes Zarządu 

 

………………………………… 

Alina Banach – Członek Zarządu 

 

Słopnice, dnia 31.03.2021 r. 


