
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 posiada zobowiązań finansowych z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań
warunkowych nieuwzględnionych w bilansie.

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 udzielała zaliczek i kredytów członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących.
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3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach

Majatek trwały Fundacji i wartości niematerialne i prawne:

1. zakres zmian wart.grup rodzajowych środków trwałych- nie występują

2. zakres zmian wart. niematerialnych i prawnych- nie występują

3. Fundacja nie posiada gruntów użytkowanych wieczyście

4. Fundacja nie posiada środków trwałych uzytkowanych na pdfostawie umowy najmu, dzierżawy i innych umów, w tym leasingu

5. Nie występują zobowiązania budżetu państwa lub gminy z tytułu uzyskania praw właśnosci budynkó lub lokali.

Fundusze Fundacji:

1. Fundusz statutowy- 2000 zł

2. Wynik finansowy za lata 2015-2018- +86433,45 zł

3. Wynik finansowy za 2019- -35618,26

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

Informacja o wysokości uzyskanych przychodów: 334 580,72 zł

- w tym z:

1. działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego- 313 622,12 zł
2. pozostałe- 20 958,60 zł

- w tym z:
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1. darowizn: 81 476,31 zł pieniężnych osób fizycznych, 983,52 zł darowizn pieniężnych pozostałych,
2. działalności gospodarczej: 13 461,45 zł
3. ze zbiórki publicznej: 1009,00 zł
4. z loterii fantowej: 1930,00 zł
5. dotacja celowa:

projekt Bezpieczna Twierdza- 139 276,70 zł,

- w tym: Urząd Marszałkowski 8 340,00 zł i Min. Finansów 88 612,50 zł (projekt ze środków EFS z RPO woj. Śląskiego),

- Miasto Katowice 42 324,20 zł

z tego 19 727,20 zł przekazano Partnerowi w projekcie Fundacji Rozwoju Ekonomii Społecznej),

projekt Razem dla Seniorów- 180 000,00 zł

- w tym: Urząd Marszałkowski 15 483,87 zł i Min. Finansów 164 516,13 zł (projekt ze środków EFS z RPO woj. Śląskiego),

z tego 92 000,00 zł przekazano Partnerowi w projekcie - Fundacji Rodzin Polskich im. Jana Pawła II

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Informacja o poniesionych kosztach na:

1. a)  koszty realizacji celów statutowych: 343 679,11 zł

w tym:

koszty realizacji zadań statutowych działalności nieodpłatnej: 262 336,09 zł

pozostałe koszty realizacji zadań statutowych- 81 343,02 zł

w tym:

projekt Bal Charytatywny- 11 154,73 zł
projekt „Bezpieczna Twierdza”- 127 520,31 zł
projekt Festyny Dzielnicowe- 21 787,60 zł
projekt „Razem dla seniorów”- 95 580,50 zł
projekt Scrapbooking- 292,95 zł
projekt Kilometry Dobra- 6 000 zł

 

1. b)  koszty ogólne- administracyjne: - 26 463,97 zł
2. c)  koszty działalności gospodarczej: 7 367,14 zł
3. d)  pozostałe koszty: koszt remontu Centrum Społecznościowego Twierdza- 73 975,88 zł

 

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Nie zwiększano i nie wykorzystano funduszu statutowego.

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

Pozyskano za rok 2018 kwotę 12386,11 zł, z tego w 2019 roku wykorzystano 6000 zł na projekt Kilometry Dobra.

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

Informację o rozliczeniach fundacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych, a także informację w sprawie składanych deklaracji
podatkowych- brak ciążących zobowiązań; złożony do dnia 31.07.2020 r. CIT-8.
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W okresie sprawozdawczym nie była przeprowadzana w Fundacji kontrola .

Dane o zatrudnieniu i pracujących na umowach cywilno-prawnych:

a)  informacja o liczbie osób zatrudnionych w fundacji -1

b)  informacja o łącznej kwocie wynagrodzeń wypłaconych przez fundacje z podziałem na wynagrodzenia, nagrody, premie i inne świadczenia,
z wyodrębnieniem całości tych wynagrodzeń osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej-wynagrodzenie zasadnicze 8 036,94
zł brutto, zatrudnienie w ramach działalności nieodpłatnej oraz działalności gospodarczej

c) informacja o wysokości rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego łącznie członkom zarządu i innych organów
fundacji oraz osobom kierującym wyłącznie działalnością gospodarczą z podziałem na wynagrodzenia, nagrody, premie i inne świadczenia-2
750,00 zł łącznie wszyscy członkowie Zarządu na cały rok

d)  informacja o wydatkach na wynagrodzenia z umów cywilno-prawnych- 78 302,23 zł

e)  informacja o udzielonych przez fundacje pożyczkach pieniężnych, z podziałem według ich wysokości, ze wskazaniem pożyczkobiorców i
warunków przyznania pożyczek oraz z podaniem podstawy statutowej udzielania takich pożyczek- Fundacja nie udzielała pożyczek
pieniężnych

f)  informacja o kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku- stan na 31.12.2019 roku, rachunki bieżące: Bank
Millennium:      281,36      zł, Santander Consumer Bank:          53 029,35 zł   

g)  informacja o wartości nabytych obligacji oraz wielkości objętych udziałów lub nabytych akcji w spółkach prawa handlowego ze
wskazaniem tych spółek- Fundacja nie nabyła obligacji,  udziałów, akcji w sp. prawa handlowego

h) informacja o nabytych nieruchomościach, ich przeznaczeniu oraz wysokości kwot wydatkowanych na to nabycie- Fundacja nie nabyła
nieruchomości

i)  informacja o nabytych pozostałych środkach trwałych- Fundacja nie nabyła środków trwałych

j) informacja o wartości aktywów i zobowiązań fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach finansowych sporządzanych dla celów
statystycznych (wynik finansowy ogółem)             - 35 618,26 zł

 

Data sporządzenia: 2020-06-30

Data zatwierdzenia:

Kazimiera Witkowska Anna Skrzyńska, Natalia Grabka, 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
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