
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

Organizacja nie ma żadnych zobowiązań z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych
nieuwzględnionych w bilansie. Jedyne zobowiązania finansowe organizacji opisane są w części: 3. Uzupełniające dane o aktywach i pasywach.

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 udziela 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

Aktywa:

 1. Środki trwałe  160,00 zł

2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych    561,45 zł

3. Należności     238,07 zł

Pasywa:

1. Fundusz statutowy     523,67 zł

2. Zysk z roku bieżącego (wartość ujemna – strata)    28.597,85 zł

 3. Zobowiązania krótkoterminowe     285,30 zł

 Ogólna wartość:

a) aktywów (wg bilansu rocznego) wynosi 138.674,22 zł

b) pasywów (wg bilansu rocznego) wynosi 138.674,22 zł

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

Przychody                                                                                                              

1. Dotacje  30.000,00 zł
2. Darowizny      940,00 zł
3. Przychody z 1% podatków 69.390,17 zł
4. Żywność z Banku Żywności 1.435.815,53 zł
5. Inne      7.132,07 zł                                                                                  

Ad. 1 Dotacje

- Dotacja z Miasta Szczecinek umowa nr PU.524.1.2018 – 20.000,00 zł

- Dotacja z Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego – Umowa 110/II/2018 10.000,00 zł

 

Ad.2 Darowizny – wsparcie z Nadleśnictw, 40 zł darowizny Teresa Janina Łęczycka

 

Ad. 5 Inne:

        Druk: NIW-CRSO



- Obciążenie gmin za transport produktów żywnościowych z banku żywności – 7.132,06 zł

- Rozwiązanie rezerwy z roku 2017 – Pozostałe przychody – 0,01 zł

Razem przychody:                                                                          1.543.277,77 zł

 

Koszty

1. Koszty nieopłatnej działalności pożytku publicznego    42.933,25 zł

W tym:

Sfinansowane z wpływów z 1% podatku    66.761,43 zł

W tym wydatki na promocję 1% podatku  4.000,00 zł

2. Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego   902,28 zł

3. Koszty pozostałej działalności statutowej 497,99 zł

4. Koszty zarządu (opłaty bankowe)    5542,10 zł

Razem koszty:                              1.571.875,62 zł

Fundusz statutowy
Fundusz statutowy Fundacji wynosi na koniec roku 128.523,67 zł

 Informacja o wykorzystaniu środków z 1% podatku.

Przychody:                                                                        69.390,17 zł

Koszty:                                                                              66.761,43 zł

Wydatki na promocję 1%                                                   4.000,00 zł

Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Fundacja nie jest instytucją obowiązaną w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu
terroryzmu (Dz. U. poz. 723, 1075, 1499 i 2215), 11)

Fundacja nie przyjęła ani nie dokonała płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10 000 euro, bez
względu na to, czy płatność jest przeprowadzana jako pojedyncza operacja czy kilka operacji, które wydają się ze sobą powiązane.

Wszystkie płatności Fundacja dokonuje za pośrednictwem rachunku bankowego o numerze 20 1090 1711 0000 0001 0198 3470 w
banku Santander.

Na rachunku fundacji na koniec roku widnieje: 120.561,45 zł. Fundacja nie posiada gotówki.

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

1. Koszty nieopłatnej działalności pożytku publicznego       1.542.933,25 zł

W tym:

Sfinansowane z wpływów z 1% podatku                                   66.761,43 zł

W tym wydatki na promocję 1% podatku                                   4.000,00 zł

Wartość wydanej żywności                                                   1.435.815,53 zł

2. Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego   7.902,28 zł

3. Koszty pozostałej działalności statutowej 15.497,99 zł

4. Koszty zarządu (opłaty bankowe)    5.542,10 zł

Razem koszty:                                                              1.571.875,62 zł

        Druk: NIW-CRSO



6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Fundusz statutowy Fundacji wynosi na koniec roku 128.523,67 zł. Był on wykorzystany na realizację działań podejmowanych przez Fundację
takich jak: współorganizacja Powiatowego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym, Akcji Bądż widoczny na drodze. 

 

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

Informacja o wykorzystaniu środków z 1% podatku.

Przychody:                                                                        69.390,17 zł

Koszty:                                                                              66.761,43 zł

Wydatki na promocję 1%                                                   4.000,00 zł

Środki wykorzystane były na pomoc osobom niepełnosprawnym 

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

1. Fundacja nie przyjęła ani nie dokonała płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10 000 euro, bez
względu na to, czy płatność jest przeprowadzana jako pojedyncza operacja czy kilka operacji, które wydają się ze sobą powiązane.

 

2. Wszystkie płatności Fundacja dokonuje za pośrednictwem rachunku bankowego o numerze 20 1090 1711 0000 0001 0198
3470 w banku Santander.

 

3. Na rachunku fundacji na koniec roku widnieje: 120.561,45 zł. Fundacja nie posiada gotówki.

Data sporządzenia: 2019-03-23

Data zatwierdzenia: 2019-06-24

Tomasz Koralewski Katarzyna Oleś 
Edward Szysz

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

        Druk: NIW-CRSO
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