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
Zobowiązania Fundacji na 31.12.2018 roku wyniosły 75.265,52 zł. Są to zobowiązania krótkoterminowe z terminem płatności do jednego
roku, tj.:
1. zobowiązania z tytułu dostaw i usług w wys. 10.532,77 zł,
2. zobowiązania z tytułu ZUS i PIT-4 28.726,64 zł,
3. Zobowiązania wobec podmiotów objętych wsparciem pomostowym 35.000,00 zł,
4. Pozostałe 1.006,11 zł.
Zobowiązania długoterminowe na 31.12.2018 nie występowały.
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
nie dotyczy
3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach
nie dotyczy
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
W 2018 roku struktura przychodów operacyjnych Fundacji kształtowała się następująco:
tytułem
przychody z działalności statutowej
nieodpłatnej
Darowizny od osób fizycznych
Darowizny od osób prawnych
Darowizny rzeczowe
1 % OPP
Dotacje
przychody z działalności statutowej
odpłatnej
przychody z pozostałej działalności
statutowej
przychody z działalności gospodarczej
przeznaczone na cele statutowe
pozostałe przychody operacyjne
przychody finansowe
RAZEM

kwota w zł
2018

udział % 2018

2.431.253,40

86,55%

11.718,66
5.000,00
0,00
2.581,50
2.411.953,24

0,42%
0,18%
0,00%
0,09%
85,86%

7.960,00

0,28%

207.426,96

7,38%

137.720,00

4,92%

24.552,86
0,00
2.808.913,22

0,87%
0,00%
100,00%

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów
Kształtowanie się poszczególnych kosztów operacyjnych w okresie objętym sprawozdaniem finansowym przedstawiono poniżej:
wartość
udział %
2018
2018
Koszty działalności statutowej nieodpłatnej 2.445.336,50 95,06%
tytułem
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Koszty działalności statutowej odpłatnej

7.960,00

0,31%

Koszty pozostałej działalności statutowej
Koszty działalności gospodarczej
Koszty ogólnego zarządu (administracyjne)
Pozostałe koszty operacyjne
Koszty finansowe
RAZEM

0,00
108.726,14
380,00
3.648,70
6.255,88
2.572.307,22

0,00%
4,23%
0,01%
0,14%
0,25%
100,00%

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego
nie dotyczy
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
W 2018 roku Fundacja uzyskała z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych kwotę 2.581,50 zł z przeznaczeniem na realizację
celów statutowych (środki wykorzystano na dofinansowanie inicjatyw mieszkańców w ramach programów grantowych: Działaj Lokalnie i
Fundusz AKUMULATOR SPOŁECZNY).
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
Zysk netto za 2018 rok zostanie w całości przeznaczony na działalność statutową Fundacji (nadwyżka przychodów nad kosztami 2018 –
236.606,00 zł) .
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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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