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1. Podmiot sporządzający sprawozdanie
Nazwa i siedziba: FUNDACJA LEŚNE DZIKI

z siedzibą w Miękowie przy ul. Stokrotkowej 12
NIP: 7773355246
REGON: 384747431
KRS: Zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym w Rejestrze

Stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych,
Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki
Zdrowotnej; data rejestracji: 30.10.2019 roku; nr KRS:
0000811252

Prezes Zarządu: Joanna Nawrocka-Rohnka

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 4803,99 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 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

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

- długoterminowe rozliczenia międzyokresowe: 480,21 zł
2) Aktywa obrotowe:

- środki finansowe w kasie: 1000,00 zł
- środki finansowe na rachunku bankowym: 5530,01 zł
- należności: 1050,00 zł
- krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe: 488,54 zł

3) Pasywa – Fundusze Własne:
- fundusz statutowy: 1000,00 zł
- zysk z lat ubiegłych: 5632,54 zł
- wynik finansowy: -2887,77 zł

4) Pasywa – Zobowiązania i rezerwy:
- zobowiązania: 4803,99 zł
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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:
- darowizny gotówkowe: 3491,29 zł,
- działalność statutowa nieodpłatna: 35097,50 zł, w tym

„Leśne mamy dzieci”: 3000,00 zł
„Dzikiej watahy wyprawy na łąki, lasy i stawy”: 4000,00 zł
„More taste, less waste”: 1000,00 zł
„Nie czekaj - konsultuj z dzieckiem nie uciekaj”: 4587,50 zł
„Z poradnika leśnego dzika”: 2200,00 zł
„Specrady leśnej mamy”: 5000,00 zł
„Pro baby”: 8400,00 zł
„Masz głos”: 500,00 zł
„Jesienna okolica zachwyca: 2200,00 zł
„Leśnych dziczków rozwój i zabawa”: 4210,00 zł

- działalność odpłatna pożytku publicznego (z wyodrębnieniem
prowadzonych projektów): 14025,00, w tym
„Naturalne Wspomaganie Rozwoju”: 14025,00 zł

- pozostałe przychody operacyjne: 4000,01 zł

2) Informacje o strukturze kosztów:
- koszty działań statutowych, nieodpłatnych: 39490,20 zł, w tym

„Leśne mamy dzieci”: 3000,01 zł
„Dzikiej watahy wyprawy na łąki, lasy i stawy”: 4000,00 zł
„More taste, less waste”: 1000,00 zł
„Nie czekaj - konsultuj z dzieckiem nie uciekaj”: 4587,50 zł
„Z poradnika leśnego dzika”: 2200,00 zł
„Specrady leśnej mamy”: 5000,00 zł
„Pro baby”: 8400,00 zł
„Masz głos”: 505,34 zł
„Jesienna okolica zachwyca: 2200,00 zł
„Leśnych dziczków rozwój i zabawa”: 4210,00 zł
„Zielona godzina po przedszkolu”: 1.563,60 zł
Wkład własny w ramach projektów: 2823,75 zł



Informacja dodatkowa za okres 01.01.2021 do 31.12.2021 roku FUNDACJI LEŚNE DZIKI

FUNDACJA LEŚNE DZIKI 4

- koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego (z wyodrębnieniem
prowadzonych projektów): 18449,97 zł, w tym
„Naturalne Wspomaganie Rozwoju”: 18449,97 zł

 koszty administracyjne: 1561,40 zł

Dane o źródłach zwiększania i sposobie wykorzystania funduszu statutowego
Fundusz statutowy wynosi 1000,00 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 nie posiada statusu 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

Miękowo, dnia 8 marca 2022

Monika Palacz
(księgowa)

Joanna Nawrocka-Rohnka
(Prezes Zarządu)


