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 31.12.2021 r. przedstawia się następująco:
Aktywa trwałe Fundacji stanowią wartości niematerialne i prawne w wartości netto
9.405,40 PLN, w skład których wchodzi strona internetowa Fundacji z prawami autorskimi.
Aktywa obrotowe w kwocie 948.060,40 PLN to:
- środki pieniężne w łącznej kwocie 947.426,54 PLN, na którą składają się:
środki na rachunkach w ING – 947.426,54 PLN;
- krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe w kwocie 633,86 PLN, na które składają się następujące pozycje:
utrzymanie domeny – 279,58 PLN;
abonament oraz wsparcie techniczne programu księgowego – 441,77 PLN.
Wartość pasywów Fundacji na dzień 31.12.2021 r. przedstawia się następująco:
Fundusze własne w kwocie 943.898,58 PLN, na które składają się:
fundusz statutowy w wysokości 1.000,00 PLN;
zysk z lat ubiegłych w kwocie 1.120.902,38 PLN;
strata netto za 2021 rok w wysokości 178.003,80 PLN.
Zobowiązania krótkoterminowe w kwocie 13.567,22 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 2021 roku Fundacja zrealizowała łączne przychody w wysokości 1.205.914,88 PLN, w tym:
- przychody z darowizn na cele statutowe 624.557,78 PLN;
- przychody z 1% 581.294,09 PLN;
- przychody finansowe 63,01 PLN.
5. informacje o strukturze poniesionych kosztów
W 2021 roku Fundacja poniosła łącznie koszty w kwocie 1.383.918,68 PLN.
Informacja o strukturze poniesionych kosztów.
wydatki na stypendia w kwocie 18.700,00 PLN, w tym z 1% sfinansowano
454,00 PLN;
pomoc szkołom, przedszkolom, instytucjom edukacyjnym oraz instytucjom kultury
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w kwocie 11.557,59 PLN, w tym z 1% sfinansowano 2.000,00 PLN;
pomoc na wychowanie sportowe oraz klubom sportowym w kwocie 3.884,38 PLN,
w tym z 1% sfinansowano 3.077,50 PLN;
pomoc chorym i niepełnosprawnym w kwocie 809.201,04 PLN, w tym z 1% sfinansowano 642.654,11 PLN;
pomoc dzieciom w rozwoju w kwocie 88.667,82 PLN;
program „Dziecięcy Świat w Kolorach” – 244.956,23 PLN;
pozostała działalność dobroczynna 2.000,00 PLN, w tym z 1% sfinansowano
2 000,00 PLN;
koszty administracyjne w kwocie 204.951.62 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 2021 roku Fundacja uzyskała przychody z 1% w wysokości 581.294,09 PLN.
Rozliczenie wydatków środków pochodzących z 1%, poniesionych w 2021 roku w łącznej kwocie 668.185.61 PLN:
wydatki na stypendia z 1% sfinansowano 18.454,00 PLN;
pomoc szkołom, przedszkolom, instytucjom edukacyjnym oraz instytucjom kultury z 1% sfinansowano 2.000,00 PLN;
pomoc na wychowanie sportowe oraz klubom sportowym z 1% sfinansowano 3.077,50 PLN;
pomoc chorym i niepełnosprawnym z 1% sfinansowano 642.654,11 PLN;
pozostała działalność dobroczynna z 1% sfinansowano 2.000,00 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 2010 r. Nr 234, poz.1536, z późn.zm.).
Wpływ COVID-19 na działalność Fundacji w 2021 roku
Analizując wpływ pandemii choroby COVID-19 na działalność Fundacji Śnieżka w 2021 roku należy wskazać głównie na konieczność
zawieszenia prowadzonego przez Fundację programu dla szkół „Mały świat dużego pieniądza”. Niemożność finalizacji edycji projektu
przypadającej na rok szkolny 2019/2020 oraz trwające ograniczenia w prowadzeniu zajęć
w szkołach wpłynęły na decyzję o wstrzymaniu startu kolejnych edycji programu, w tym tych które miały być realizowane w roku szkolnym
2020/2021 oraz w roku szkolnym 2021/2022. Fundacja zorganizowała we wrześniu 2021 roku wycieczki do Warszawy, które były finałowym
etapem zakończenia projektu z roku szkolnego 2019/2020, a których nie udało się zorganizować ze względu na ograniczenia związane z
COVID-19.
Wpływ COVID-19 na przyszłą działalność Fundacji
W związku z trwającą nadal pandemią choroby COVID-19, wobec braku dostępnych danych o jej długoterminowych skutkach oraz
niepewności co do jej przebiegu, w 2022 roku – na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego Fundacja Śnieżka nie jest w stanie
dokonać prognozy następstw pandemii dla działalności Fundacji. Z końcem marca 2022 roku zniesiono w Polsce większość obowiązujących
obostrzeń epidemicznych. O ile sytuacja epidemiczna nie pogorszy się, możliwe powinno być ponowne realizowanie programu edukacyjnego
dla szkół.
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

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP: 2022-07-29

