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 żadnych zobowiązań z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych
nieuwzględnionych 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
Organizacja nie udziela kredytów członkom organów administrująch, zarządzających i nadzorujących, a także nie ma zobowiązań zaciągniętych
w ich imieniu tutułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju.
3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach
Na oktywa obrotowe w punkcie "inwestycje krótkotermonowe" składają się środki na kontach bankowych. W pozycji zobowiązania ujęte są
zakupy materiałów zapłacone w następnym roku.

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 działalności statutowej
I. Nieodpłatnej działalności pożytku publicznego
Dotacja Starostwo Powiatowe Kartuzy
1.934.340,84 zł
Dotacja Starostwo Powiatowe Wejherowo
1.428.217,67 zł
Dożywianie uczniów (GOPS)
3.771,00 zł
Programy PFRON 2018/2019
399.573,92 zł
Zadanie Publiczne Gmina Stężyca
9.000,00 zł
Przychody z tytułu 1%
26.085,00 zł
Dof. do zatrudnienia osób niepełnosprawnych PFRON 27.298,80 zł
Darozwizny
53.250,00 zł
Przychody finansowe
454,36 zł
Przychody ze sprzedaży
87.775,61 zł
3.969.767,20 zł
II. Odpłatnej działlaności pożytku publicznego
Dowozy uczniów niepełnosprawnych do OREW (Gmina/Miasto) 259.518,00 zł

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów
Koszty działalaności statutowej:
I. Nieodpłatnej działalności pożytku publicznego
Dotacja Starostwo Powiatowe Kartuzy
1.934.340,84 zł
Dotacja Starostwo Powiatowe Wejherowo 1.428.217,67 zł
Dożywianie uczniów (GOPS)
3.771,00 zł
Programy PFRON 2017/2018
108.462,00 zł
Druk: NIW-CRSO

Programy PFRON 2018/2019
Zadanie Publiczne Gmina Stężyca
Koszty z tytułu 1%
Koszty wkładu własnego chaty solnej
Koszty statutowe fundacji
Koszty finansowe
Pozzostałe koszty operacyjne

229.189,85 zł
9.000,00 zł
18.311,08 zł
3.588,21 zł
220.805,55 zł
3.614,80 zł
26.351,45 zł
3.985.652,45 zł

II. Odpłatnej działalności pożytku publicznego
Dowozy uczniów niepełnosprawnych do OREW (Gmina/Miasto) 210.714,24 zł
210.7142,24 zł
Pozostała kwota przychodów działalności odpłatnej 48.803,76 zł została wydatkowana na spłatę odsetek i rat kredytu (samochód
przeznaczony do dowozu osób niepełnosprawnych)
6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego
Fundusz statutowy: 1.500,00 zł (założycielski)

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 tytułu 1% wynoszą 26.085,00 zł, Koszty z tytułu 1% wynoszą 18.311,00 zł. Wydatkowane środki zostały przeznaczone na cele
statutowe fundacji - wkład własny zadania dotyczącego rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Środki nie wydatkowane zostaną przeznaczone
na zadania związane z rehabilitacją w roku 2019.

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 innych informacji
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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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