
Informacje uzupełniające do bilansu
(wszystkie dane liczbowe przedstawiono w złotych)

1.

2.

3.

Wartość 
brutto

Odpisy 
aktualizując

e wartość 
należności Wartość netto

z tytułu dostaw i usług      16 290,20 -                    16 290,20 

z tytułu podatków      41 718,04 -                    41 718,04 

inne      43 432,95 -                    43 432,95 

   101 441,19 -                  101 441,19 

- od pozostałych jednostek:

długoterminowe 488 216,60  -                  -                   -                    -               488 216,60    

krótkoterminowe -                  158 311,31  69 172,85    58 114,38     5 024,59   290 623,13    

B.Z. 31.12.2019 -                  158 311,31  69 172,85    58 114,38     1 747,80   778 839,73    

Kredyty i 
pożyczki

Nie wystąpiły.

Uzupełniające dane o aktywach i pasywach

Od pozostałych jednostek

Z tyt. 
podatków i 
ubezpieczeńWyszczególnienie

Należności krótkoterminowe

Na aktywa obrotowe w pozycji  "Inwestycje krótkoterminowe" składają się środki pieniężne w kasie     
i na rachunkach bankowych. 

Struktura należności:

Struktura zobowiązań:

Razem

"Fundacja człowiek w potrzebie" nie ma żadnych zobowiązań finansowych z tytułu dłużnych
instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiazań warunkowych, które nie zostały
uwzględnione w bilansie.

FUNDACJA CZŁOWIEK W POTRZEBIE

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

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

Z tyt. dostaw i  
usług

Z tyt. 
Wynagrodzeń Inne
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Informacje uzupełniające do bilansu
(wszystkie dane liczbowe przedstawiono w złotych)

FUNDACJA CZŁOWIEK W POTRZEBIE

4.

21 751,36 zł

158 959,21 zł

55 010,00 zł

235 720,57 zł

5.

7 081,36 zł

101 310,88 zł

39 822,19 zł

148 214,43 zł

6.

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

Nie wystąpiły.

- darowizny imienne

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

"Fundacja człowiek w potrzebie" nie posiada statusu organizacji pożytku publicznego.

Koszty działalności statutowej

Koszty z pozostałej działalności statutowej

 - przekazana pomoc pieniężna

Przychody z pozostałej działalności statutowej

- darowizny na cele stattutowe

 -inne koszty realizacji zadań statutowych

- przekazana pomoc rzeczowa

Informacje o strukturze poniesionych kosztów

Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

- dotacje

Przychody działalności statutowej
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Informacje uzupełniające do bilansu
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FUNDACJA CZŁOWIEK W POTRZEBIE

8.

Anna Krystyna Bocheńska

Przewodniczący Zarządu

Ewa Pawlak

Osoba odpowiedzialna za 

prowadzenie ksiąg rachunkowych

Warszawa, 29 lipiec  2020 r.

Nie wystąpiły.

Inne informacje niż wymienione w pkt 1-7, 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 do ustawy, o ile mają zastosowanie 
do jednostki.
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