I.

Bilans

Suma bilansowa na dzień 31.12.2018 r. zamknęła się kwotą 10 905,83 zł.
Aktywa
Aktywa trwałe na dzień 31.12.2018 r. wynosiły 0,00 zł.
Aktywa obrotowe na dzień 31.12.2019 r. wynosiły 10 905,83 zł.
Zapasy 0 zł
Należności krótkoterminowe 3 729,16 zł
Inwestycje krótkoterminowe 7 176,67 zł
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0 zł
Pasywa
Fundusz własny na dzień 31.12.2018 r. wynosił 7 497,54 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania na dzień 31.12.2018 r. wynosiły 3 408,29 zł.
Zobowiązania krótkoterminowe 3 408,29 zł.

II.

Rachunek zysków i strat

Przychody netto wynosiły 36 871,68 zł
Koszty działalności operacyjnej wynosiły 59 842,44 zł
Strata ze sprzedaży wynosiła 22 970,76 zł
Zysk na działalności operacyjnej wynosił 6 832,18 zł
Zysk netto z działalności gospodarczej wynosił 6 497,54 zł

1. Informacje o wysokości uzyskanych przychodów, z wyodrębnieniem ich źródeł
Przychody uzyskane przez Fundację w 2018 roku:
a) przychody z działalności statutowej – 36 871,68 zł,
b) pozostałe przychody – 29 919,91 zł, w tym:
- dotacje – 6 665,36 zł,
- darowizny – 23 254,55 zł
2. Informacje o poniesionych kosztach:
a) realizacja celów statutowych: 54 971,61 zł
- 54 971,61 zł płatne przelewem
b) administrację: 4 870,83 zł
- 474,80 zł płatne gotówką
- 4 396,03 zł płatne przelewem
c) działalność gospodarczą: -,
d) pozostałe koszty: -.
3. Kwoty ulokowane na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku.
W 2018 roku Fundacja nie posiadała lokat bankowych.
4. Liczba osób zatrudnionych w fundacji z podziałem według zajmowanych
stanowisk i z wyodrębnieniem osób zatrudnionych wyłącznie w działalności
gospodarczej.
W 2018 roku Fundacja nie zatrudniała pracowników na podstawie umowy o pracę.
1 osoba zatrudniona była na podstawie umowy zlecenia.
5. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez fundacje z podziałem na
wynagrodzenia, nagrody, premie i inne świadczenia, z wyodrębnieniem całości tych
wynagrodzeń osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej.
Łączna kwota wynagrodzeń w 2018 roku wypłaconych pracownikom z tytułu umowy zlecenia
wyniosła 2 780,92 zł. Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników (szkolenie) wyniosły
175,00 zł.
6. Rozliczenia Fundacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych i informacje o
składanych deklaracjach podatkowych
W 2018 roku Fundacja składała deklaracje podatkowe VAT-7.
Za 2018 rok Fundacja złożyła deklarację podatkową CIT-8 oraz PIT-4.
Fundacja nie posiada zobowiązań wynikających z tego tytułu.

