Informacja dodatkowa za rok 2017

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.
Fundacja nie ma żadnych zobowiązań z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń
lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie.
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
Fundacja 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
Fundacja nie posiada majątku trwałego.
Aktywa obrotowe obejmują środki pieniężne w banku i w kasie 1 456 035,91 zł.
Nadwyżka przychodów nad kosztami w 2017r. wyniosła 379 443,56 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 z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego: 1 023 388,61 zł w tym:
1. Darowizny osób prywatnych

536 555,37 zł

2. Darowizny firm prywatnych

81 889,13 zł

3. Dotacje ze źródeł publicznych

11 489,99 zł

4. Przychody z OPP 1%

393 454,12 zł

Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego: 37 196,50 zł w tym:
1. Przychody osób prywatnych

28 521,00 zł

2. Przychody firm prywatnych

1 848,50 zł

3. Przychody ze źródeł publicznych

6 827,00 zł

5. Informacje o strukturze poniesionych kosztów
Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego: 526 429,61 zł w tym:
1. Zużycie materiałów i energii

327 868,74 zł

2. Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia
społeczne i inne świadczenia q
3. Usługi obce

68 142,82 zł
130 418,05 zł

Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego: 126 412,10 zł w tym:
1. Zużycie materiałów i energii

38 977,41 zł

2. Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia
społeczne i inne świadczenia
3. Usługi obce

70 092,27 zł
17 342,42 zł

Koszty administracyjne: 24 382,47 zł w tym:
1. Zużycie materiałów i energii
2. Usługi obce

4 990,81 zł
19 391,66 zł

6. Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego
Fundusz statutowy fundacji wykorzystywany jest na bieżącą działalność statutową.
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