
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

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 udzielono zaliczek, kredytów członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących

3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach

2) Majątek trwały Fundacji i wartości niematerialne i prawne – a) Zakres zmian wart ości grup rodzajowych środków trwałych- nie występują
b) Zakres zmian wartości niematerialnych i prawnych nie występują c) Fundacja nie posiada gruntów u żytkowanych wieczyście. d) Fundacja
nie posiada środków trwałych używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym umów leasingu e) Nie występują
zobowiązania budżetu państwa lub gminy z tytułu uzyskania praw własności budynków i budowli. 3) Fundusze fundacji. a) Fundusz statutowy
2000,00 b) Wynik finansowy za 2015-2017 stanowi kwotę dodatnią 17 406,45 c) Wynik finansowy za 2018 stanowi kwotę dodatnią 69
027,00 zł 4) Fundacja nie posiada zobowiązań warunkowych. 5) Przychody składają się w 100% z działalności statuto wej , w tym: a) dotacje
na projekt Bezpieczna Twierdza 132 060 zł z tego przekazan o do realizacji Fundacji Rozwoju Ekonomii Społecznej kwotę 30 000 zł
pozostało 102060 zł; dotacje na projekt Razem dla Seniorów 120 000 zł z tego przekazano do realizacji Fundacji Rodzin Polskich 18 832,60
zł pozostało 101 167,20 zł ; dotacja na projekt Pajacyk kwota 5 850,00 zł b) darowizny pieniężne na fundację 118 462,00 zł c) darowizny
rzeczowe 10 000,00 zł d) festyny dzielnicowe 10 976,00 zł e) zbiórka publiczna 1 353,00 zł f) loteria fantowa 1240,00 zł 6) Koszty poniesiono
na; a) Koszty balu 12 095,15 zł b) Projekt Razem dla Seniorów 46 312,16 c) Projekt bezpieczna twierdza 100 137,62 zł d) Projekt festyny
21 793,40 zł e) Projekt Pajacyk 5 850,00 zł f) Stypendium 1 510,00 zł g) Koszty ogólne 15 872,69 zł h) Koszt remontu placówek fundacji 87
330,47 zł 7) Nie dokonano odpisów aktualizujących zapasów, materiałów i towarów. 8) Fundacja nie posiada zapasów niechodliwych. 9)
Wykaz istotnych poz ycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych - nie występują 10) Średnie z atrudnienie w 2018 roku - fundacja
nie zatrudniała osoby na umowę o pracę

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 składają się w 100% z działalności statuto wej , w tym:

a) dotacje na projekt Bezpieczna Twierdza 132 060 zł z tego przekazan o do realizacji Fundacji Rozwoju Ekonomii Społecznej kwotę 30 000
zł pozostało 102060 zł; dotacje na projekt Razem dla Seniorów 120 000 zł z tego przekazano do realizacji Fundacji Rodzin Polskich 18
832,60 zł pozostało 101 167,20 zł ; dotacja na projekt Pajacyk kwota 5 850,00 zł

b) darowizny pieniężne na fundację 118 462,00 zł

c) darowizny rzeczowe 10 000,00 zł

d) festyny dzielnicowe 10 976,00 zł

e) zbiórka publiczna 1 353,00 zł

f) loteria fantowa 1240,00 zł

 

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

2) Majątek trwały Fundacji i wartości niematerialne i prawne – a) Zakres zmian wart ości grup rodzajowych środków trwałych- nie występują
b) Zakres zmian wartości Koszty poniesiono na;

a) Koszty balu 12 095,15 zł

b) Projekt Razem dla Seniorów 46 312,16

        Druk: NIW-CRSO



c) Projekt bezpieczna twierdza 100 137,62 zł

d) Projekt festyny 21 793,40 zł

e) Projekt Pajacyk 5 850,00 zł

f) Stypendium 1 510,00 zł

g) Koszty ogólne 15 872,69 zł

h) Koszt remontu placówek fundacji 87 330,47 zł

 

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

Fundacja miała nadany status OPP w trakcie 2018 roku

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

Województwem Śląskim reprezentowanym przez Zarząd Województwa Śląskiego pełniący rolę „Instytucji Zarządzającej Regionalnym
Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-2020”,

Data sporządzenia: 2019-03-31

Data zatwierdzenia: 2019-06-17

Kazimiera Witkowska Anna Skrzyńska, Agnieszka Skiba

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

        Druk: NIW-CRSO
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