
Informacja dodatkowa  

za okres 01.01.2019 do 31.12.2019 rok Fundacji Razem Łatwiej 

FUNDACJA RAZEM ŁATWIEJ   1 

 

 

 

 

 

 
INFORMACJA DODATKOWA ZA 

OKRES 

 01.01.2019 – 31.12.2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Poznań, 30 marzec 2020 
  

 

 



Informacja dodatkowa  

za okres 01.01.2019 do 31.12.2019 rok Fundacji Razem Łatwiej 

FUNDACJA RAZEM ŁATWIEJ   2 

1. Podmiot sporządzający sprawozdanie 

Nazwa i siedziba: Fundacja Razem Łatwiej  
    Al. Jana Pawła II 3/11, 62-030 Luboń 
NIP:   7811884829 

REGON:  302413582 
KRS: Zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym w Rejestrze 

Stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, 

Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieli 
Zdrowotnej; data rejestracji: 18.04.2013 roku; nr KRS:  

0000458348 
Prezes Zarządu: Piotr Heigelmann 
 

INFORMACJA DODATKOWA 
 

Kwota wszelkich zobowiązań 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 
Zobowiązania łącznie 1.128.152,06 zł w tym: 
z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub 

zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie – nie wystąpiły 
 

Kwota zaliczek i kredytów udzielonych członkom organów administru- 
jących, 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 
 

Uzupełniające dane o aktywach i pasywach 
Na majątek organizacji składają się: 
1) Aktywa trwałe: 12.914,84 zł 

2) Aktywa obrotowe: 
 - zapasy: 198.890,04 zł 

 - środki finansowe w kasie: 232.490,07 zł 
 - środki finansowe na rachunku bankowym: 215.667,96 zł 
 - należności: 8.495,89 zł 

 - krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe: 513,48 zł 
3) Pasywa – Fundusze Własne: 
 - fundusz statutowy: 500,00 zł 

 - wynik finansowy: -498.008,78 zł 
4) Pasywa – Zobowiązania i rezerwy: 

 - zobowiązania: 1.128.152,06 zł 
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 - rezerwy: 38.329,00 zł 

 
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 oraz informacje o strukturze poniesionych kosztów 
1) Informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem źródeł 

np.: 
 - składki członkowskie: nie występują 
 - darowizny gotówkowe: 3.123.802,45 zł 

 - przychody ze zbiórek publicznych: 14.529,89 zł 
 - przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych: 347.172,32 zł 

 - dotacja (z podaniem źródła): nie występują 
 - działalność odpłatna pożytku publicznego (z wyodrębnieniem 
prowadzonych projektów): nie występują 

 - pozostałe przychody operacyjne: 3,90 zł 
2) Informacje o strukturze kosztów 
 - koszty poszczególnych dotacji: nie występują 

 - koszty działań statutowych, nieodpłatnych: 2.828.106,24 zł 
 - koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego (z wyodrębnieniem 

prowadzonych projektów): nie występują 

− koszty administracyjne: 83.470,81 zł 

− przeksięgowanie nadwyżki kosztów nad przychodami za ubiegły rok: 
778.201,31 zł 

− koszty  z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych: 169.849,27 zł 

− pozostałe koszty operacyjne: 45.311,42 zł 

− koszty operacji finansowych: 75.880,29 zł  
 

Dane o źródłach zwiększania i sposobie wykorzystania funduszu statutowego 
Fundusz statutowy wynosi 500,00 zł i został wniesiony przez Fundatora w 

momencie założenia Fundacji. W okresie dotychczasowej działalności nie został 
zwiększony. Fundusz statutowy został wykorzystany na działalność statutową. 
 

Fundacja posiada status OPP. 
 

Inne informacje niż wymienione w punktach poprzednich, jeżeli mogłyby w 
istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz 
wynik finansowy jednostki 

nie wystąpiły 
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 Poznań dnia 30 marca 2020  

 
 
 

Monika Palacz 

(księgowa) 

 
 

 
 
 

Piotr Heigelmann 
(Prezes Zarządu) 


