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
NIE BYŁO INNYCH ZOBOWIAZAŃ
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
3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach
1. Na dzień 31.12. 2019 r. na rachunku bankowym Fundacji znajduje się 124,34 zł , oraz kwota środków w kasie 6,51 zł.
2. Fundacja nie prowadziła działalności zleconej w okresie sprawozdawczym.
3. Informacja o rozliczeniach Fundacji z tytułu ciążących zobowiązań pod. 0,00 zł .
4. Zobowiązania wobec dostawców 1 547,00 zł.
5. Należności od odbiorców w kwocie 1 899,99 zł.
6. Informacje o zatrudnieniu
W okresie sprawozdawczym Fundacja nie zatrudniała pracowników oraz nie wypłacała wynagrodzenia dla Zarządu oraz Rady Fundacji.
Wszystkie prace wykonywane były przez wolontariuszy ,które stanowiły działania pr bono.
1. W okresie sprawozdawczym Fundacja uzyskała przychody w wysokości
1 392 942,10 zł
W okresie sprawozdawczym Fundacja poniosła koszty w wysokości 1 395 097,56 zł
Razem koszty 1 395 097,56
1. Stan kapitałów na koniec roku przedstawia się następująco:
kapitał podstawowy 1 000,00 zł
zysk netto rok 2019 - 2 155,46 zł
strata narastająco do 31.12.2018 - 3 344,01 zł
Kapitał własny - 4 499,47 zł
1.5 Rezerwy według celu ich utworzenia nie występują.
1.6 Odpisy aktualizujące wartość należności nie występują.
1.7 Zobowiązania długoterminowe nie występują.
1.8 Czynne rozliczenia międzyokresowe występują w kwocie 314,06 zł.
1.9 Bierne rozliczenia międzyokresowe nie występują.
1.10 Zobowiązania zabezpieczone na majątku Fundacji nie występują.
1.121Zobowiązania warunkowe, w tym udzielone przez Fundację gwarancje i poręczenia nie występują.
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2.1 Struktura rzeczowa przychodów przedstawia się następująco:
przychody statutowe 1 392 942,10 zł
Druk: NIW-CRSO

2.2 Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem
dochodowym od wyniku finansowego brutto:
wynik finansowy brutto (strata) 2 155,46 zł
strata wykazana w CIT-8 2 155,46 zł
Podatek dochodowy nie występuje, gdyż Fundacja poniosła stratę.
3. Fundacja nie wytwarzała na własne potrzeby środków trwałych.
3. Odpisy aktualizujące środki trwałe nie występują.
3. W roku obrotowym nie występują przychody ani koszty działalności zaniechanej i nie przewiduje się zaniechania w roku
następnym.
3. W roku obrotowym nie wystąpiły nakłady na nie finansowe aktywa trwałe oraz nakłady na ochronę środowiska.
3. Zyski i straty nadzwyczajne w roku obrotowym 2019 nie wystąpiły.
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. okresie sprawozdawczym Fundacja uzyskała przychody w wysokości1 392 942,10 zł w tym:
Przychody statutowe (dotacje) 1 368 510,00
Pozostałe przychody statutowe1% 1298,50
Pozostałe przychody statutowe drowizna 30,00
Przychody ze sprzedaży usług 21 971,54
pozostałe przychody 1,51
odsetki 1 160,55
5. informacje o strukturze poniesionych kosztów
wokresie sprawozdawczym Fundacja poniosła koszty w wysokości 1 395 097,56 zł
w tym:
związanych z odplatnej dzialaności pozytku publicznego 1 390 815,22
koszty pozostałej dzialanosci statutowej 2430,81
koszty finansowe 1 849,85
koszty operacyjne 1,68
6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego
NIE ZWIEKSZANO 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
NIE DOTYCZY
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
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rachunkowości, o ile występują w jednostce
NIE WYSTAPIŁY ZDARZENIA MOGĄCE W ISTOTNY SPOSÓB WPŁYNĄC NA SYTUACJE MAJATKOWĄ, FINANSOWA
ORAZ WYNIKU FINANSOWEGO.
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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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