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DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA
za okres 01.01.2018 – 31.12.2018 roku
I
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 zobowiązanie finansowe
opisane są w części 3.
2. Informacje o kwotach zaliczek i kredytów udzielonych członkom organów administrujących,
zarządzających i nadzorujących.
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 informacje o aktywach i pasywach
3.1 Fundacja nie posiada środków trwałych.
3.2.Fundacja nie posiada gruntów użytkowanych wieczyście.
3.3.Fundacja użytkuje samochód osobowy na podstawie umowy z Bankiem BGŻ BNP Paribas.
3.4. Fundacja ma na dzień 31.12.2018 r. 2.442.771,67 zł na rachunku bankowym.
3.5. Stan na początek roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy kapitałów
zapasowych i rezerwowych
Fundusz własny na dzień 01.01.2018 r. wynosił
W tym: - fundusz wynikający ze statutu

100.000,00 zł

- nadwyżka przychodów nad kosztami z lat ubiegłych

2.158.588,26 zł

- nadwyżkę przychodów nad kosztami z 2017 r.
przeznaczenie nadwyżki z 2017 na cele statutowe
nadwyżka przychodów nad kosztami za 2018 r.
Razem fundusz własny na dzień 31.12.2018 r.
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893.505,93 zł
-

893.505,93zł
173.555,38 zł
2.432.143,64 zł
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Sprawozdanie finansowe za 2018 rok.
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3.6. Propozycje, co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy
Nadwyżka przychodów nad kosztami (zysk) za rok 2018 w kwocie 173.555,38 zł zwiększy Fundusz
własny Fundacji, jako zysk z lat ubiegłych
4. Przychody Fundacji w 2018 r. stanowiły:
Przychody statutowe, w tym:

2.980.345,25

- darowizna od Banku BGŻ BNP Paribas

2.939.00,00

- przychody z 1%

22.487,00

- inne darowizny

18.858,25

Pozostałe przychody operacyjne

8,22

Przychody finansowe

15.984,37

Przychody razem

2.996.337.84

5. Struktura kosztów przedstawia się następująco
Koszty działalności statutowej

2.607.927,07

Koszty administracyjne

214.708,59

Pozostałe koszty operacyjne

126,7

Koszty finansowe

20,10

razem

2.822.782,46

6. Fundusz statutowy Fundacji nie uległ zmianie w roku obrotowym.
Fundacja nie tworzyła odpisów aktualizujących wartość należności.
7. Fundacja uzyskała w 2018 roku 22.487,00 zł z tytułu wpłat z 1 % podatku. Przeznaczyła je na działania
statutowe.
8.1 Inne informacje wpływające na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy
Fundacji
Sprawozdanie Fundacji za rok 2016 było sporządzone wg załącznika nr. 1 Ustawy o rachunkowości.
Sprawozdanie za 2017 r. i 2018 r. przygotowano wg wzoru sprawozdania dla organizacji pozarządowych
z załącznika nr 6 wg nowelizacji z 15 grudnia 2016 r.
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8.2 Różnica między podstawą opodatkowania a rachunkiem zysków i strat

Przychody według ewidencji księgowej

2.996.337,84

Koszty według ewidencji księgowej

2.822.782,46
-2.607.927,07

Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodu – koszty realizacji
zadań statutowych
Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodu – pozostałe
Razem koszty uzyskania przychodów

260,00
214.448,59

Zysk podatkowy brutto
Dochody organizacji pożytku publicznego wolne od podatku na
podstawie art. 17 ust 1 pkt 6c ustawy o PDOP, w części przeznaczonej
na działalność statutową
Podstawa opodatkowania

2.781.889,25
- 2.781.889,25

0,00

Nie wystąpiły.

Warszawa, 25 marca 2019 roku
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