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 dotyczy
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
Organizacja nie udzielała zaliczek, z wyjątkiem zaliczek na delegacji i bieżące zakupy na rzecz Fundacji oraz nie udzielała kredytów członkom
organów administrujących, zarządzających i nadzorujących, a także nie ma zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń
wszelkiego rodzaju.

3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach
Na aktywa obrotowe w kwocie 94.490,80 zł w pozycji "inwestycje krótkoterminowe" składają się krajowe środki na kontach bankowych w
wysokości 94.490.80 zł .
Należności krótkoterminowe w kwocie 4.918,03 zł to głównie nierozliczone zaliczki z zarządem z tyt. zakupów i delegacji - w wysokości
4.585,53 zł oraz kwota 332,50 zł z tytułu rozliczeń z dostawcami. . .
W pozycji zobowiązania w kwocie 9.683,22 zł ujęte są : krajowe rozrachunki z dostawcami z tytułu zakupu usług i materiałów na kwotę
535,22oraz druga transza wg. umowy stypendialnej : wypłat stypendiów zapłaconych w następnym roku, w kwocie 900,00 zł rozrachunki
publicznoprawne w wysokości 148,00 zł z tyt. podatku PIT 4.
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
4. Przychody działalności statutowej
5. Nieodpłatnej działalności pożytku publicznego
darowizny osób prawnych

8466,12 zł.

darowizny od osób fizycznych: 2235,00 zł
przychody uzyskane z 1%

21048,67 zł

1. Odpłatnej działalności pożytku publicznego
kwoty uzyskane z biletów wstępu : 30690,00,00 zł
kwoty uzyskane z licytacji i i fantów : 26200,00 zł
Przychody finansowe to odsetki 325,28
5. informacje o strukturze poniesionych kosztów
. Koszty działalności statutowej:
1. Nieodpłatnej:
koszty stypendiów :
koszty paczek dla dzieci
spotkania i rocznice

31359,32 zł
1210,40 zł
1663,07 zł

obsługa admin. działalności stat . 1725,77 zł
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II Odpłatnej
Koszt organizacji balu charytatywnego i loterii 26411,23 zł

Struktura kosztów administracyjnych:
koszt obsługi biura w Warszawie

3500,00 zł

koszt obsługi biura w Jeleniej Górze 338,15 zł
materiały biurowe

1229,59 zł

usługi bankowe

37,00 zł

inne usługi(opłaty, domena, księgowe, 5391,67 zł
6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego
Fundusz statutowy wynosie 35.000,00 zł i w 2019 r nie wystąpiły zmiany
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 posiada statut organizacji pożytku publicznego i uzyskała przychody z 1% w kwocie 21.048,67 zł, które w całości przeznaczyła na
stypendia, tj. nieodpłatną działalność statutową.
Darowizny też w całości zostały przeznaczone na działalność statutową
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
Fundacja nie zatrudnia pracowników
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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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