INFORMACJA DODATKOWA
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Kwota wszelkich zobowiązań 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
NIE DOTYCZY
Kwota 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
Uzupełniające dane o aktywach i pasywach
AKTYWA OGÓŁEM: 13 501,25 zł
A. Aktywa trwałe w kwocie 98,10 zł, na które składają się A. V. Długoterminowe rozliczenia
międzyokresowe obejmujące koszty przyszłego okresu sprawozdawczego
B. Aktywa obrotowe w kwocie 13 403,15 zł, na które składają się:
B. III. Inwestycje krótkoterminowe 13 231,48 zł:
- środki pieniężne w kasie w kwocie 326,78 zł,
- na rachunku bankowym w kwocie 12 904,70 zł,
B. IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe w kwocie 171,67 zł
PASYWA OGÓŁEM: 13 501,25 zł.
A. Fundusz własny w kwocie 2 216,03 zł, w tym:
A.I. Fundusz podstawowy w kwocie 5 000,00 zł (bez zmian stosunku do roku poprzedniego)
A. III. Zysk (strata) netto z lat ubiegłych w kwocie -3 238,64 zł
A. IV. Zysk (strata) netto w kwocie 454,67 zł
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania w kwocie 11 285,22 zł, na które składają się B. IV. Rozliczenia
m/o przychodów stanowiące niewykorzystane środki z dotacji zadania publicznego „Kuźnia Kampanierów
2018” finansowanego ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich
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 OGÓŁEM: 105 454,79 zł
A. Przychody z działalności statutowej w kwocie 105 454,78 zł:
A. I. Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego w kwocie 105 454,78 zł, na które składają
się:
- Przychody projektu "Kuźnia Kampanierów 2018" w kwocie 102 954,78 zł
- Przychody z darowizn w kwocie 2500,00 zł
I. Pozostałe przychody operacyjne w kwocie 0,01 zł.
Informacje o strukturze poniesionych kosztów
KOSZTY OGÓŁEM: 105 000,12 zł
B. Koszty działalności statutowej w kwocie 104 054,14 zł, na które składają się:
B.I. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego w 104 054,14 zł, na które składając się:
- Koszty projektu „Kuźnia Kampanierów 2018” w kwocie 102 954,78 zł
- Koszty statutowe działalności nieodpłatnej w kwocie 1 099,36 zł
G. Koszty ogólnego zarządu w kwocie 945,98 zł
Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego
NIE DOTYCZY
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 (dotyczy jednostek posiadających status organizacji pożytku publicznego)
NIE DOTYCZY
Inne informacje niż wymienione w pkt 1–7, 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 do ustawy, o ile mają zastosowanie do jednostki
Fundacja wykazała zmiany w rachunkowym i podatkowym ujęciu przychodów i kosztów.
Przychody rachunkowe: 105 454,79 zł
Przychody podatkowe: 109 341,59 zł
Zwiększenia przychodów podatkowych dotyczą przychodów z nieodpłatnych świadczeń z tyt.
nieodpłatnego użytkowania lokalu w kwocie 3 886,80 zł.

Koszty rachunkowe: 105 000,12 zł
Koszty podatkowe: 2 045,34 zł
Zmniejszenia kosztów podatkowych dotyczy wartości kosztów nieodpłatnej działalności statutowej
w kwocie 102 954,78 zł, tj. kosztów sfinansowanych z dotacji Funduszu Inicjatyw Obywatelskich dot.
zadania publicznego „Kuźnia Kampanierów 2018”.

………………….....................................
(Data i podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych)

………………….....................................
(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje
organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

