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
Fundacja nie posiada obligacji
Fundacja nie posiada akcji

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 , pożyczek, poreczeń i gwarancji finansowych i nie posiada zobowiazań kredytowych
3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach
Fundacja otrzymała darowizny w kwocie 2257,30
przychody z 1%

5351,40

pozostałe przychody

395,37

zysk z lat poprzednich

25066,10

odsetki uzyskane

169,25

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
Fundacja nie pobiera skladek czlonkowskich, nie otrzymała dotacji

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów
koszty za 2018
1.prowizje bankowe

65,00 1,1%

2. czynsz za lokal

500,00 8,2%

3. usługi księgowe

1800,00 29,70%

4. koszty OPP nieodpłatne 3698,00 60,90%
w tym:
-polisa OC

400,00

- SSL

153,00

- opłata

6,15

- domena

123,00

- serwer

332,00
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-antywirus
czynsz za lokal

179,00
2500,00( sala komputerowa ogólnie dostępna dla osób niepełnosprawnych)

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego
Nie zwiekszono funduszu statutowego
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
Najem pomieszczenia bez barier 3000zł w pomieszczeniu tym odbywają się spotkania integracyjne i zajecia komputerowe naprzemiennie
Domena +certyfikat ssl bezpieczeństwo fundacji w sieci 282,90zł
oprogramowanie antywirusowe do pracowni 179zł
Serwer konieczny do funkcjonowania fundacji w sieci 332,1zł
Polisa OC NNW Wolontariat 400zł
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
Zorganizowano cykliczy turniej gier planszowych(bez kosztowo)gry wypożyczono.W ramach spotkań z integracjąpromowano literaturę
integracyjną oraz Bajki bez Barier. Bez kosztowo funkcjonuje wypożyczanie wózków inwalidzkich
Koszty obsługi ksiegowej winiosły 1800zł
koszt obsługi bankowej 65zł
Stan rachunku bankowego na dzień 31.12.2019
Kapitał założycielski depozyt stały 2000zł
Rachunek bankowy-2288,73zł
Rachunek lokacyjny:15198,08zł
lokaty krótkoterminowe 9635,74zł
Kasa 53,68zł
Odsetki z lokat bankowych 169,25zł
Koszt kampani 1% 2 zł program pitax OPP opłacone z odsetek z lokat
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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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