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 na dzień 31.12.2018 roku nie posiadała jakichkolwiek zobowiązań finansowych.
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
Fundacja w roku 2018 nie udzialała jakichkolwiek zaliczek i kredytów.
3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach
Przychody Fundacji w roku 2018 wyniosły łącznie 427 002,49 zł, na które składają się:
1.
2.
3.
4.

kwota 97 118,42 zł – w postaci środków pieniężnych z wpłat darczyńców na rachunek Fundacji,
kwota 108 855,20 zł – w postaci 1% podatku z zeznań podatkowych za 2017 r., przekazana przez poszczególne urzędy skarbowe,
kwota 220 241,96 zł – w postaci środków pieniężnych znajdujących się na rachunku bankowym Fundacji w dniu 31.12.2017 r.
kwota 786,91 zł – w postaci oprocentowania rachunków i lokat bankowych Fundacji.

Koszty Fundacji w roku 2018 wyniosły łącznie 94 902,53 zł, na które składają się:
1. kwota 93 875,00 zł – w postaci kosztów realizacji zadań statutowych stanowiących wartość udzielonej pomocy finansowej,
2. kwota 1 027,53 zł – w postaci kosztów administracyjnych na:
prowadzeniem rachunku bankowego Fundacji (400,35 zł),
opłaty za stronę internetową (627,18,00 zł).

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
Przychody Fundacji w roku 2018 wyniosły łącznie 427 002,49 zł, na które składają się:
1.
2.
3.
4.

kwota 97 118,42 zł – w postaci środków pieniężnych z wpłat darczyńców na rachunek Fundacji,
kwota 108 855,20 zł – w postaci 1% podatku z zeznań podatkowych za 2017 r., przekazana przez poszczególne urzędy skarbowe,
kwota 220 241,96 zł – w postaci środków pieniężnych znajdujących się na rachunku bankowym Fundacji w dniu 31.12.2017 r.
kwota 786,91 zł – w postaci oprocentowania rachunków i lokat bankowych Fundacji.

Koszty Fundacji w roku 2018 wyniosły łącznie 94 902,53 zł, na które składają się:
1. kwota 93 875,00 zł – w postaci kosztów realizacji zadań statutowych stanowiących wartość udzielonej pomocy finansowej,
2. kwota 1 027,53 zł – w postaci kosztów administracyjnych na:
prowadzeniem rachunku bankowego Fundacji (400,35 zł),
opłaty za stronę internetową (627,18,00 zł).
5. informacje o strukturze poniesionych kosztów
Koszty Fundacji w roku 2018 wyniosły łącznie 94 902,53 zł, na które składają się:
1. kwota 93 875,00 zł – w postaci kosztów realizacji zadań statutowych stanowiących wartość udzielonej pomocy finansowej,
2. kwota 1 027,53 zł – w postaci kosztów administracyjnych na:
prowadzeniem rachunku bankowego Fundacji (400,35 zł),
opłaty za stronę internetową (627,18,00 zł).
Druk: NIW-CRSO

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego
Fundusz statutuwy Fundacji w roku nieuległ zmianie i wynosi 5 500,00 zł
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
Wroku 2018 wpływy z tytułu 1% podatku z zeznań podatkowych za 2017 r., przekazana przez poszczególne urzędy skarbowe wyniosły
łącznie 108 855,20 zł.
Z powyższej kwoty na działalności statutową wykorzystano 93 875,00 zł. Pozostała kwota zostanie wykorzystania na działalność statutową w
roku 2019 r.
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
.
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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
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