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 nie
uwzględnionych w bilansie. Jedyne zobowiązania Organizacji opisane są w części: 8. Uzupłniające 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 administracyjnych, 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
Wskazane w bilansie aktywa:
- należności krótkoterminowe- są to rozrachunki z ZUS z lat ubiegłych- 39,69 zł.
- inwestycje krótkoterminowe - są to środki pienięzne na rachunku bankowym- 51330,36 zł.
Wskazane w bilansie pasywa:
- fundusz statutowy- 40022,79 zł.
- zysk netto za 2017 r.- 11855,29 zł.
- strata netto za 2018 r. - 633,17 zł.
- zobowiązania krótkoterminowe- są to rozrachunki z tytułu zaliczek z lat ubiegłych - 125,14 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 działalności nieodpłatnej w 2018 r.:
- dotacja Fundacji Auchan na rzecz młodzieży ( na realizację projektu POZYTYWNIE NAKRĘCENI NA ZDROWIE) - 33779,73 zł.
- dotacja przyznana na podstawie umowy nr 1/EDUKACJA/2018 z dnia 08.05.2018 r. zawartej z Zarządem Województwa
Świętokrzyskiego ( na realizację programu ZAKRĘCENI NA ROZWÓJ)- 2000,00 zł.
-mikrodotacja przyznana na podstawie umowy nr 4/1/GRNF/WSP z dnia 17.09.2018 r. zawartej ze Stowarzyszeniem Integracja i Rozwój ( na
realizacj projektu JĘZYKOWO NA SPORTOWO) - 5000,00 zł.
-dotacja przyznana na podstawie umowy nr 124/1/FY19/SAP2 z dnia 20.09.2018 r. zawartej z Fundacją TechSoup ( na realizację pojktu
POGRAMOWANIE Z KOSMICZNYMI ROBOTAMI) - 1705,36 zł.
Razem otrzymane dotacje - 42485,09 zł.
- darowizny przekazane przez osoby fizyczne - 814,99 zł.
- darowizny przekazane przez firmy i osoby prawne - 2200,00 zł.
Razem otrzymane darowizy - 3014,99 zł.
- przychód z 1% - 29617,20 zł.
- przychody finansowe - są to odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym dopisane przez bank- 161,68 zł.
Razem przychody- 75278,96 zł.
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5. informacje o strukturze poniesionych kosztów
Koszty statutowe działalności nieodpłatnej w 2018 r. :
- koszty pokryte z otrzymanych dotacji- 42485,09 zł.
- wkład własny do projektów realizowanych w ramach otrzymanych dotacji - 7723,90 zł.
- udzielone wsparcie finansowe, rzeczowe i edukacyjne dla dzieci z placówek opiekuńczo-wychowawczych- 3906,69 zł.
- udzielone wsparcie finansowe, rzeczowe i edukacyjne dla dzieci z placówek wsparcia dziennego- 3421,97 zł.
- udzielone wsparcie finansowe, rzeczowe i edukacyjne dla dzieci z placówek edukacyjnych- 1365,00 zł.
- koszty bieżącego utrzymania organizacji- 11968,50 zł.
- koszy oólnego zarządu- 4614,75 zł.
- koszty amortyzacji - 409,40 zł.
- pozostałe koszty operacyjne- 16,83 zł.
Razem koszty- 75912,13 zł.

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego
Fundusz statutowy wynosi 40022,79 zł. i w stosunku do roku ubiegłego nie uległ zmianie. Fundusz satutowy stanowią śodki pochodzące z
funduszu założycielskiego - 1000,00 zł. oraz zysk organizacji z lat ubiegłych - 39022,79 zł.
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
Funkacja posiada statut organizacji pożytku publicznego i w związku z tym w 2018 r. pozyskała środki pochodzące z 1% podatku
dochodoweo od osób fizycznych w kwocie 29617,20 zł. W 2018 r. została wydatkowana kwota 30210,82 zł. pochodząca z 1%
pozyskanego w latach ubiegłych.
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
Nie dotyczy
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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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