
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, jak również nie posiada zobowiązań
zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń.

3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach

Wartość aktywów Fundacji na dzień 31.12.2020 przedstawia się następująco.

Aktywa trwałe Fundacji stanowią wartości niematerialne i prawne w wartości netto 13.046,20 PLN, w skład których wchodzi strona
internetowa Fundacji z prawami autorskimi.

Aktywa obrotowe w kwocie 1.121.888,60 PLN to:

- środki pieniężne w łącznej kwocie 1.121.167,25 PLN, na którą składają się:

            środki na rachunkach w ING – 1.121.167,25 PLN

- krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe w kwocie 721,35 PLN, na   które składają się następujące pozycje:

            utrzymanie domeny oraz certyfikat – 279,58 PLN

            abonament oraz wsparcie techniczne programu księgowego – 441,77 PLN

           

Wartość pasywów Fundacji na dzień 31.12.2020 przedstawia się następująco.

Fundusze własne w kwocie 1.121.902,38 PLN, na które składają się:

            fundusz statutowy w wysokości 1.000,00 PLN

            zysk z lat ubiegłych w kwocie 973.091,92 PLN

            zysk netto z 2020 roku w wysokości 147.810,46 PLN

Zobowiązania krótkoterminowe w kwocie 13.032,42 PLN.

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

W 2020 roku Fundacja zrealizowała łączne przychody w wysokości 980.334,96 PLN, w tym:

- przychody z darowizn na cele statutowe 418.049,86 PLN;

- przychody z 1% 560.155,07 PLN;

- przychody finansowe 2.130,03 PLN.

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

W 2020 roku Fundacja poniosła łącznie koszty w kwocie 832.524,50 PLN.
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Informacja o strukturze poniesionych kosztów.

- wydatki na stypendia w kwocie 21.892,00 PLN, w tym z 1% sfinansowano 15.500,00 PLN;

- pomoc szkołom, przedszkolom, instytucjom edukacyjnym oraz instytucjom kultury w kwocie 45.100,21 PLN, w tym z 1% sfinansowano
9.007,89 PLN;

- pomoc na wychowanie sportowe oraz klubom sportowym w kwocie 12.116,10 PLN, w tym z 1% sfinansowano 5.816,10 PLN;

- pomoc chorym i niepełnosprawnym w kwocie 565.428,80 PLN, w tym z 1% sfinansowano 443.544,30 PLN;

- pomoc dzieciom w rozwoju w kwocie 14.466,54 PLN;

- pozostała działalność dobroczynna 47.215,20 PLN,

- koszty administracyjne w kwocie 126.305.65 PLN;

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

W 2020 roku Fundacja uzyskała przychody z 1% w wysokości 560.155,07 PLN.

Rozliczenie wydatków środków pochodzących z 1%, poniesionych w 2020 roku w łącznej kwocie 473.868.29 PLN:

- wydatki na stypendia z 1% sfinansowano 15.500,00 PLN;

- pomoc szkołom, przedszkolom, instytucjom edukacyjnym oraz instytucjom kultury z 1% sfinansowano 9.007,89 PLN;

- pomoc na wychowanie sportowe oraz klubom sportowym z 1% sfinansowano 5.816,10 PLN;

- pomoc chorym i niepełnosprawnym z 1% sfinansowano 443.544,30 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 realizuje działania z zakresu pożytku publicznego, o którym mowa w art.4 ust.1 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.z 2010r. Nr 234, poz.1536, z późn.zm.).

 

Wpływ COVID na działalność Fundacji w 2020 roku

Analizując wpływ pandemii choroby COVID-19 na działalność Fundacji Śnieżki Twoja Szansa w 2020 roku należy wskazać głównie na
konieczność modyfikacji ostatniego etapu prowadzonego przez Fundację programu dla szkół „Mały świat dużego pieniądza”. Kierując się
troską o bezpieczeństwo uczestników programu oraz mając na uwadze działania i rekomendacje wydawane przez organy administracji
Fundacja była zmuszona zawiesić realizację zajęć przypadających na marzec 2020 (ze względu na harmonogram projektu były to ostatnie
zajęcia niezrealizowane w kilku szkołach) oraz zrezygnować z organizacji finałowych wycieczek do Warszawy dla wszystkich uczestników
programu. Kwestia odłożenia wycieczek w czasie została sformalizowana w postaci aneksów do porozumień, jakie Fundacja każdorazowo
podpisuje ze szkołami uczestniczącymi w programie. Aneks wskazuje, że realizacja wycieczek zostanie wznowiona wraz z ustaniem
obostrzeń.   Niemożność finalizacji edycji projektu przypadającej na rok szkolny 2019/2020 oraz trwające ograniczenia w prowadzeniu zajęć
w szkołach wpłynęły  na decyzję o wstrzymaniu startu nowej edycji programu, która miała rozpocząć się we wrześniu 2020 r. i trwać w roku
szkolnym 2020/2021 r.

Wpływ COVID na przyszłą działalność Fundacji
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W związku z trwającą nadal pandemią choroby COVID-19, wobec braku dostępnych danych o jej długoterminowych skutkach oraz
niepewności co do jej przebiegu,  w 2021 roku – na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego Fundacja Śnieżki Twoja Szansa nie jest w
stanie dokonać prognozy następstw pandemii dla działalności Fundacji. Aktualnie panująca w kraju  sytuacja wskazuje na konieczność
utrzymania zawieszenia programu dla szkół „Mały świat dużego pieniądza” do czasu złagodzenia obostrzeń dotyczących działania placówek
oświatowych. Zarząd Fundacji będzie na bieżąco monitorował potencjalny wpływ skutków pandemii COVID-19 na działalność Fundacji i
podejmie wszelkie możliwe kroki, aby złagodzić jej ewentualne negatywne skutki – o ile one wystąpią.
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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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