
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

Nie wystąpiły zobowiązania finansowe, w tym z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązańia warunkowe
nieuwzględnione 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 udzieliła zaliczek i kredytów członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących, nie dokonała ich spłat,
odpisów lub umorzeń, a także nie zaciągała zobowiązań w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń. 

3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach

Rzeczowe aktywa trwałe - środki trwałe

Nazwa grupy skład. majątku
trwałego

Stan na
początek roku
obrotowego

Przychody Rozchody
Stan na koniec
roku
obrotowego

Stan na
początek roku
obrotowego
(netto)

Stan na koniec
roku obrotowego
(netto)

1. grunty 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. budynki i lokale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3. urządzenia techniczne i maszyny 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4. środki transportu 208 023,79 91 970,30 22 904,39 277 089,70 147 574,23 140 935,62

5. inne środki trwałe 83 351,66 1 780,20 1 300,00 83 831,86 0,00 0,00

Razem 291 375,45 93 750,50 24 204,39 360 921,56 147 574,23 140 935,62

 

Umorzenie środków trwałych – amortyzacja

Nazwa grupy składników majątku
trwałego

Stan na
początek roku
obrotowego

Amortyzacja za
rok i inne
zwiększenia

Zmniejszenie
Stan na koniec
roku
obrotowego

1. grunty 0,00 0,00 0,00 0,00

2. budynki i lokale 0,00 0,00 0,00 0,00

3. urządzenia techniczne i maszyny 0,00 0,00 0,00 0,00
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4. środki transportu 60 449,56 81 218,73 5 514,21 136 154,08

5. inne środki trwałe 83 351,66 1 780,20 1 300,00 83 831,86

Razem 143 801,22 82 998,93 6 814,21 219 985,94

 

Struktura należności krótkoterminowych

Należności z tytułu Razem na
początek roku

Należności na koniec roku

nieprzetermino‐
wane

Należności przeterminowane

Razem na koniec
roku

do 12 miesięcy powyżej 12
miesięcy

1. dostaw i usług 10 150,28 7 920,29 0,00 0,00 7 920,29

2. kaucji i depozytów 9 899,22 14 899,22 0,00 0,00 14 899,22

3. publiczno-prawnych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4. wynagrodzeń 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5. pożyczek 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6. innych należności 15 376,39 7 819,66 0,00 0,00 7 819,66

Razem 35 425,89 30 639,17 0,00 0,00 30 639,17

 

Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych

Rodzaje

stan na

początek roku obrotowego koniec roku obrotowego

Razem 591 215,30 561 463,77

1. Środki pieniężne w kasie 0,00 0,00
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2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych 568 612,37 535 681,65

3. Inne środki i aktywa pieniężne 22 602,93 25 782,12

 

Struktura zobowiązań krótkoterminowych

Zobowiązania z tytułu Razem na
początek roku

Zobowiązania na koniec roku

nieprzetermino‐
wane

przeterminowane

Razem na koniec
roku

do 12 miesięcy powyżej 12
miesięcy

1. kredytów i pożyczek 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. dostaw i usług 106 964,69 83 712,47 0,00 0,00 83 712,47

3. podatków 16 830,00 9 375,00 0,00 0,00 9 375,00

4. ubezp. społecznych 3 715,36 0,00 0,00 0,00 0,00

5. wynagrodzeń 25 730,00 28 638,00 0,00 0,00 28 638,00

6. innych zobowiązań 0,00 14 784,61 0,00 0,00 14 784,61

Razem 153 240,05 136 510,08 0,00 0,00 136 510,08

 

Rozliczenia międzyokresowe przychodów

Tytuły

stan na

początek roku obrotowego koniec roku obrotowego

Rozliczenia międzyokresowe przychodów (wg tytułów): 6 266,67 0,00

-wartość netto środka trwałego otrzymanego w drodze darowizny 6 266,67 0,00

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
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Przychody z działalności statutowej 2 264 927,37

Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 2 264 927,37

Darowizny 2 205 120,98

Osoby fizyczne 2 043 355,33

Osoby prawne 161 765,65

Środki z 1% PIT 59 806,39

Nawiązki sądowe 0,00

Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego 0,00

 

Informacja o darowiznach w związku z art. 18 ust. 1e ustawy o CIT Kwota darowizny

Przeznaczenia zgodnie ze sferą działalności pożytku publicznego:

- działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw
dziecka 2 205 120,98

Dane darczyńcy będącego osobą prawną:

FUNDACJA INSTYTUT EDUKACJI SPOŁECZNEJ I RELIGIJNEJ IM. KS. PIOTRA
SKARGI,

ul. Augustiańska 28, 31-064 Kraków
150 000,00

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Koszty w układzie rodzajowym 2 255 493,27

- zużycie materiałów i energii 173 390,21

- usługi obce 1 270 764,32

- podatki i opłaty 9 510,10

- wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 648 651,01

- amortyzacja 82 998,93
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- pozostałe koszty 70 178,70

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Stan na początek roku obrotowego 3 000,00

zwiększenia 0,00

zmniejszenia 0,00

Stan na koniec okresu obrotowego 3 000,00

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

Informacje o sposobie wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego
od osób fizycznych

Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób
fizycznych na pierwszy dzień roku sprawozdawczego 0,00

Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie
sprawozdawczym 59 806,39

Koszty związane z pozyskiwaniem 1% podatku dochodowego od osób
fizycznych 0,00

 

Działania, na które wydatkowano środki pochodzące z 1% podatku dochodowego od osób
fizycznych w okresie sprawozdawczym oraz szacunkowe kwoty przeznaczone na te działania.

działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania
i ochrony praw dziecka 59 806,39

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

Brak jest innych pozostałych informacji, których ujawnienie mogłoby w sposób istotny wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej jednostki oraz
wynik finansowy.

Data sporządzenia: 2019-03-25
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Data zatwierdzenia: 2019-06-22

Przemysław Cichowicz
Mariusz Dzierżawski 
Kinga Małecka-Prybyło 
Oleh Prybyło

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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