
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

Brak zobowiązań finansowych

Fundacja nigdy nie korzystała z dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji, poręczeń itp.

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 nigdy nie udzielała zaliczek, kredytów itp. członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących ani innym osobom

3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach

AKTYWA - to tylko środki pieniężne - stan środków na 31 grudnia 2018 - 327.165,51 zł

PASYWA -  327.165,51 zł - to kapitały własne pochodzące z:

- kapitału założycielskiego - 10.000 zł

- zyski z lat ubiegłych  - 265.119,20 zł

- zysk za 2018 rok - 52.046,31 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 ogółem za 2018 rok wynosiły - 271.554,95 zł

Struktura przychodów:

* 1.973,15       darowizy od 11 osób fizycznych -0,73%

*        0.0         darowizny od osób prawnych 

*257.986,79    1% podatku           - 95,00%

*    8.904,90    zbiórki publiczne    -  3,28%

*    2.690,11    odsetki bankowe     - 0,99%

*           0,0      dotacje ze  śrdków publicznych

Razem przychody za 2018 rok - 271.554,95 zł - 100%

 

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Koszty ogółem w 2018 roku wynosiły 219.508,64 zł

Struktura kosztów:

* 197.614,09  (90,03%) - koszty z tyt. nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

*   21.894,55 ( 9,97%) - koszty administracyjne związane z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Fundusz statutowy - to fundusz założycielski - nie uległ zmianie od momentu powołania fundacji i wynosi 10.000zł
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Fundusz statutowy - to fundusz założycielski - nie uległ zmianie od momentu powołania fundacji i wynosi 10.000zł

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

Przychody ogółem w 2018 roku wynosiły 271.554,95zł

w tym 257.986,79 (95%) - to wpłaty 1% podatku w 2018 roku

Rozliczenie 1% podatku za 2018 rok:

257.986,79 - 219.508,64 = + 38.478,15 zł

Nadwyżka stanowi fundusze własne Fundacji przeznaczone w następnych latach na:

- nieodpłatną działalność pożytku publicznego 

lub

- pokrycie strat z tyt. prowadzonej nieodpłatnej działaności pożytku publicznego, jak miało to miejsce za rok 2016 i 2017

           straty za rok 2016 - 39.143,84

           straty za rok 2017 -   4.622,97

           Razem straty         = 43.766,81 zl - wynikające z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego są pokrywane zyskami (nadwyżki
przychodów nad kosztami) z lat ubiegłych - co jest wykazywane w bilansach - Pasywa pkt A

Zatem 100% środków pochodzących z wpłat 1% podatku - wydatkuje Fundacja na nieodpłatną działalność pożytku publicznego, zgodnie ze
Statutem i Ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

Fundacja nigdy nie prowadziła odpłatnej działalności

Fundacja nigdy nie prowadziła działalności gospodarczej

Zrealizowane przez Fundacje cele statutowe o których mowa w Ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pozytku publicznego i
o wolontariacie (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 450, 650, 723, 1365)

1) 19.772,69 - 10,01% - pomoc społeczna w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej 

2) 39.935,32 - 20,21% - działalność charytatywna

3)   8.600,00 - 4,35% - ochrona i promocja zdrowia

4) 60.628,94 - 30,68% - działalnia na rzecz osob niepełnosprawnych 

5)   4.822,50 - 2,44% - nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie

6)   2.400,00 - 1,21% - wypoczynek dzieci i młodzieży połączony z turystyką

7)   6.000,00 - 3,04% - kultura sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji

8)   1.082,00 - 0,55% - wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

9) 54.372,64 - 27,51% - ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa

Razem 197.614,09 - 100,00%

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

Fundacja terminowo wypełnia coroczne obowiązki sprawozdawcze, z uwzglednieniem zmian w Ustawie o rachunkowości i Ustawie o
działalności pożytku publicznego 
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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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