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 z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji, poręczeń nie występują. Fundacja posiada tylko zobowiązania
krótkoterminowe.
Jedyne zobowiązania fundacji to:
zobowiązania publiczno-prawne w wysokości 1806,68 zł
zobowiązania z tytułu dostaw i usług do 12 miesięcy w wysokości 707,50 zł
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
Aktywa i pasywa w roku 2018 zamknęły się kwotą 199.165,90.
Środki trwałe mają wartośc księgową 0 (zero)
Środki pieniężne ogółem to kwota 199.165,90, w tym zgromadzone na rachunku bieżącym 14.625,10, na rachunku depozytowym 183.560,68
i w kasie gotówkowej 980,12
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
Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodna z rachunkiem wyników) to kwota 486.231,79, w tym przychody z działalności
nieodpłatnej pożytku publicznego 482.730,07, przychody finansowe (odsetki od depozytów) 3.501,72.
Żródła przychodów:
1 proc. podatku od osób fizycznych 206.432,88
darowizny od osób fizycznych 7.987,69
darowizny od osób prawnych 34.600,00 w tym z Fundacji Jakuba Błaszczykowskiego 2.000,00
zbiórki publiczne 2.141,00
przychody roku poprzedniego 231.568.50
5. informacje o strukturze poniesionych kosztów
Koszty ogółem to kwota 304.480,07 w tym koszty finansowane z 1 proc. podatku 198.925,55.
Na ww koszty składają się:
koszty z tytułu nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 225.786,04, w tym finansowane z 1 proc. podatku 198.925,55
koszty administracyjne 68.642,83
pozostałe koszty (opłaty bankowe, kampania 1 proc. podatku i in.) 10.051,20
6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego
W roku 2018 nie było zwiększenia funduszu statutowego. Fundusz w całości jest przeznaczony na działalność statutową.
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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 roku 2018 uzyskaliśmy przychód z tytułu 1 proc. podatku w wysokości 206.432,88.
Na działalność statutową wydaliśmy 198.925,55, w tym:
leczenie i rehabilitacja dzieci 137.024,41
leczenie i rehabilitacja dorosłych 36.977,72
wsparcie ludzi ze znacznym stopniem niepełnosprawności, ubogich, samotnych i w podeszłym wieku 24.923,42
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
Zdaniem zarządu fundacji sytuacja finansowa i majątkowa organizacji jest zadowalająca. Nie ma zagrożenia kontynuowania działalności.
Oczywiście, gdyby sytuacja finansowa była lepsza, moglibyśmy pomagać większej liczbie ludzi potrzebujących i na większą skalę.
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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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