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
1. Majatek Fundacji: Nie zakupiła w 2018 roku żadnych srodków trwałych
2. Fundacja została powołana na czas nieokreslony
3. Fundacja prowadzi działalność statutową dla której zostały wyodrebnione konta w ksiegach rachunkowych. Rachunek wyników
dostosowany do potrzeb dzialalnosci Fundacji i pokazuje wynik na poszczególnych działaniach zgodnie z załacznikiem nr 6 do ustawy o
rachunkowosci
4. W roku 2018 Fundacja nie zakupiła wartości niematerialnych i prawnych
5. Podział naleznosci krótkoterminowych (kwota rozrachunki) - kwota 6 028,24, w tym:
- należnosci (nadpłaty i dostawców) - 1895,72
rozrachunki z podopiecznymi - 4132,52
6. Podział zobowiązań krótkoterminowych - 3990,00 zł
7. Krótkoterminowe rozliczenia miedzyokresowe - 8006, 93 zł
8. Rozliczenia miedzyokresowe przychodów nie wystapiły w roku 2018 wszystkie pozyskane dotacje zostały rozliczone do konca roku
obrachunkowego.
9. Zatrudnienie - Fundacja nie zatrudniała w roku 2018 w ramach umowy o pracę
10. Wydatki nie zakwalifikowane jako koszty uzyskania przychodów - brak w 2018 roku
11. Wynik za lata ubiegłe wynosi 14017,58 zł, natomiast finansowy za rok 2018 to zysk w kwocie 23 213, 67 zł. Zysk zwolniony z podatku
dochodowego zgodnie z art.17 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

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
Nie dotyczy
3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach
Nie dotyczy
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 1% - 1669,50
Dotacje - 44 097,54
Darowizny - 36292,20
Działalność statutowa odplatna - 278,55
5. informacje o strukturze poniesionych kosztów
Koszty działalnosci statutowej - 51 942,14
Koszty pozostałe - 0,00
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Pozostałe koszty operacyjne - 5670,29
Koszty administracyjne - 4071,93
Razem - 61684,36
6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego
nie dotyczy
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
Przychody z 1% - 1669,50
Rozwój Fabryki Młodych Talentów i rozwój wolontariatu
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

Data sporządzenia: 2019-06-28
Data zatwierdzenia: 2019-06-28

Aldona Rybkowska

Anna Pych
Jakub Pych
Marcin Kukla
Paulina Rolka
Tomasz Strachanowski

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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