
Informacja dodatkowa 

Fundacji Pracownia Kompetencji 
do bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2020r. 

 

Fundacja Pracownia Kompetencji zajmuje się w głównej mierze działalnością 

polegającą na realizacji projektów dla seniorów i seniorek finansowaną przez podmioty 

zewnętrze w formie dotacji. 

Na koniec grudnia 2020 r. Fundacja nie posiadała rzeczowe aktywa trwałych oraz nie 

posiadała wartości niematerialnych i prawnych, należności długoterminowych, inwestycji  

długoterminowych ani długoterminowych rozliczeń międzyokresowych. 

  Jeśli chodzi o aktywa obrotowe to Fundacja posiadała na koniec grudnia 2020r.: 

środki pieniężne w kasie i na rachunku bankowym: 

-) środki pieniężne na rachunkach bankowych: 1.469,61 PLN 

 Na koniec grudnia 2020r. Fundacja posiadała należności krótkoterminowe:                                                      

-) Należności od pozostałych jednostek: 194,88 PLN 

• należność od kontrahentów 58,44 PLN, 

• należności z tyt. nadpłaty w ZUS 80 zł, 

• inne 56,44 PLN.   

Na koniec grudnia 2020r. Fundacja nie posiadała krótkoterminowe rozliczenia 

międzyokresowe. 

Fundacja na koniec grudnia 2020 r. nie posiadała długoterminowych zobowiązań z 

tytułu kredytów i pożyczek, funduszy specjalnych ani rozliczeń międzyokresowych, nie 

tworzono rezerw na zobowiązania, zaś posiadała zobowiązań krótkoterminowych w 

wysokości 0,01 gr.  

 

Przychody osiągnięte w roku 2020 wynoszą 203.186,91 PLN i obejmują: 

-) przychody ze sprzedaży: 0,00 PLN, 

-) dotacje: 201.640 PLN,(Razem 49.045 PLN, ASOS 55.000 PLN, SAGA 97.595 PLN) 

-) darowizny: 1.546,91 PLN 

-) inne: 0,00 PLN. 

 

   Koszty rodzajowe poniesione w roku 2020 wynoszą 203.151,22 PLN i obejmują: 

-) amortyzacja: 0,00 PLN 

-) zużycie materiałów i energii: 30.783,89 PLN 

-) usługi obce: 28.551,78 PLN 

-) podatki i opłaty: 918,56 PLN 

-) wynagrodzenia: 142.710,00 PLN 

-) ubezpieczeni społeczne i inne: 0,00 PLN  

-) pozostałe koszty rodzajowe: 171,29 PLN 

-) pozostałe koszty: 15,70 PLN (zwrot nierozliczonych kosztów dotacji) 

 

 Koszty fakultatywne: 
Koszty administracyjne: 1.701,62 PLN, 

Koszty: SAGA 97.595,00 PLN, 

Koszty: RAZEM 49.044,06 PLN, 

Koszty: ASOS 54.997,26 PLN. 

  

Fundacja nie udzielała gwarancji, poręczeń i innych zobowiązań warunkowych 

związanych z działalnością. 

Fundacja nie posiadała zobowiązań dotyczących emerytur oraz nie posiadała 

zobowiązań dotyczących jednostek powiązanych lub stowarzyszonych. 

Fundacja nie udzielała zaliczek, ani kredytów członkom organów administrujących, 

zarządzających i nadzorujących, ani nie posiadała  zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu 

tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju. 

Fundacja nie posiadała udziałów własnych. 

 



Sporządziła:    18.03.2021r. Mariola Koziatka 


