Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2018 rok
na podstawie załącznika nr 6 ustawy o rachunkowości dla organizacji
posiadających status organizacji pożytku publicznego i nieprowadzących
działalności gospodarczej.
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 nie ma żadnych zobowiązań z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i
poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie. Jedyne zobowiązania
finansowe fundacji opisane są w części: 3. Uzupełniające dane o aktywach i pasywach, ppkt. 4.
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 nie udziela kredytów członkom organów administrujących, zarządzających i
nadzorujących, a także nie ma zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i
poręczeń wszelkiego rodzaju.
3. Uzupełniające dane o aktywach i pasywach;
Na majątek fundacji składają się:
1) Aktywa trwałe
2) Aktywa obrotowe
 zapasy
 środki finansowe w kasie
 środki finansowe na głównym rachunku bankowym
 środki finansowe na koncie pomocniczym I
 środki finansowe na koncie pomocniczym II
 środki finansowe na koncie pomocniczym III
 należności
 należne wpłaty od fundatora

-

46 586,34 PLN
12 763,83 PLN
0,00 PLN
1 942,81 PLN
10 820,65 PLN
0,35 PLN
0,02 PLN
0,00 PLN
0,00 PLN
0,00 PLN

3) Pasywa fundusz własny
 fundusz statutowy
 zysk z lat ubiegłych (2017r.)
 zysk z roku bieżącego

-

10 000,00 PLN
142 721,83 PLN
49 350,17 PLN

4) Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
 zobowiązania
 przychody przyszłych okresów (zysk z 2018r.)

-

0,00 PLN
49 350,17 PLN

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;






darowizny od osób prawnych
darowizny od osób fizycznych
wpłaty z tytułu 1% podatku dochodowego
przychody finansowe
nadwyżka przychodów nad kosztami z 2017 r.

-

2 525 990,00 PLN
652 638,23 PLN
78 329,34 PLN
40,40 PLN
142 721,83 PLN

Razem przychody

- 3 399 719,80 PLN

Fundacja nie otrzymuje wpłat z tytułu składek członkowskich.
Fundacja w 2018 roku nie otrzymała dotacji pochodzących ze środków publicznych.
5. Informacja o strukturze poniesionych kosztów;
1) Koszty realizacji nieodpłatnej działalności statutowej pożytku publicznego:










darowizna dla osób fizycznych
darowizna rzeczowa
hospicja
organizacje kościelne
pomoc społeczna z 1% podatku dochodowego
Domy Dziecka
organizacje pozarządowe
szkoły
opłata pocztowa

-

2 718 926,03 PLN
30 168,41 PLN
65 000,00 PLN
128 000,00 PLN
78 329,34 PLN
63 000,00 PLN
55 500,00 PLN
12 000,00 PLN
3 912,80 PLN

Razem

-

3 154 836,58 PLN

materiały i energia
usługi obce
wynagrodzenia
składki ZUS
pozostałe koszty
amortyzacja

-

5 877,13 PLN
12 440,31 PLN
132 304,14 PLN
23 526,68 PLN
8 384,83 PLN
12 999,96 PLN

Razem

-

195 533,05 PLN

-

3 350 369,63 PLN

2) Koszty ogólnego zarządu:







Razem koszty (ppkt. 1 i 2 )

Fundacja na dzień 31-12-2018 roku wykazała zysk w kwocie 49 350,17 PLN, słownie złotych:
czterdzieści dziewięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt 17/100, który zgodnie z Uchwałą Zarządu zostanie
przeksięgowana na przychody przyszłych okresów w 2019r. i przeznaczony na realizację celów
statutowych.
6. Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego;
Fundusz statutowy w 2018 r. nie uległ zmianie i wynosi 10 000,00 PLN słownie złotych: dziesięć
tysięcy 00/100 na jego wysokość składa się wpłata fundatora dokonana przy powołaniu
fundacji aktem notarialnym.
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;
Fundacja od 2004 roku posiada status organizacji pożytku publicznego i jest uprawniona do
otrzymywania wpłat z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych. Przychód z tytułu 1%
jest w całości przekazany na realizację celów statutowych fundacji:
1) udzielenie pomocy społecznej osobom niepełnosprawnym, przewlekle nieuleczalnie chorym
na kontynuację leczenia specjalistycznego i rehabilitację;
2) udzielenie pomocy społecznej osobom niepełnosprawnym na kontynuację leczenia
i rehabilitacji zgodnie z celem szczegółowym określonym przez podatników.
Fundacja nie ponosi kosztów kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1%
podatku dochodowego od osób fizycznych.
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