
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 nie ma żadnych zobowiązań z tytułu dłuższych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nie
uwzględnionych w bilansie. Jedyne zobowiązania finansowe fundacji opisane są w części 3: Uzupełniające dane o aktywach i pasywach. 

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 takze nie ma zobowiązań zaciągnietych
w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju.

3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach

Na majątek Fundacji składają się (z podaniem wysokości)

Aktywa obrotowe

-środki finansowe w kasie 3813,62 zł

-środki finansowe na rachunku bankowym 14159,92 zł

2) Pasywa- Fundusz Własny

-Fundusz statutowy: 9823,66zł

-zysk (strata) z lat ubiegłych -3756,16

-zysk (strata) roku bieżącego 11 906,04 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

1%                                        9 425,30

darowizny osoby fizyczne    10 100,00

darowizny osoby prawne     4 700,00

darowizny rzeczowe            12 382,68

dotacje                                 23 000,00 (Urząd Miasta Polanica- Zdrój)

działalnośc statutowa           2 700,00 (festyn rodzinny)

                                              2 833,00 prace dzieci, jasełka

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Koszty działań statutowych, nieodpłatnych 53 234,94

w tym:

z 1% 1591,38

z dotacji 18 000,00 zadanie "Sport to..."

               3 000,00 zadanie "Festiwal...."

                2 000,00 zadanie "Polanicka..." 

        Druk: NIW-CRSO



6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Zwiększanie przychodów funduszu statutowego za rok 2019 to pozyskiwanie środków pieniężnych i rzeczowych od sponsorów i darczyńców
(m.in. osób fizycznych i prawnych) oraz realizacja zadan publicznych. Pozyskiwane środki wykorzystywane są na realizację celów statutowych,
przede wszystkim na pomoc społeczną osobom i rodzinom w ciężkiej sytuacji życiowej, a w szczególności wychowankom Specjalnego
Ośrodka Szkolno- Wychowawczego. Fundusz statutowy składa się ze środków z funduszu założycielskiego, części zysków z lat poprzednich. 

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

Wydadkowana kwota z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych to kwota 1 591,38 zł, są to przychody uzyskane z 1% w roku.
Przychody uzyskane z 1% w roku 2019 w kwocie 9 425,30 zł znajdują się na rachunku bankowym fundacji.

Działania fundacji sfinansowane ze środków 1% to wyjazd integracyjny podopiecznych do Muzeum Zabawek w Kudowie- Zdroju i częściowe
pokrycie zakupu hustawki (bocianie gniazdo) dla podopiecznych fundacji. 

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

Nie dotyczy
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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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