
DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

I

Środki trwałe

                                     WARTOŚĆ POCZĄTKOWA               WARTOŚĆ  UMORZENIA         ZWIĘKSZENIE 
UMORZENIA             ZAKTUALIZOWANA WARTOŚĆ
                                                                                 NA 01.01.2017r.                          NA 01.01.2017                     
    W ROKU 2017                            ŚRODKA TRWAŁEGO NA 
                                                                                                                                                                                
                                                                 31.12.2017r.      

       URZĄDZENIA TECHNICZNE I MASZYNY-               3384,00                                           3384,00                  
                                                                                     0,00

       POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE -                         73891,30                                           24196,16                  
             13305,24                                                 36389,90

II

Fundacja prowadzi działalność gospodarczą mającą na celu wesprzeć fundusz statutowy.
Uzyskany dochód z działalności przeznaczony jest w całości na działalność statutową nieodpłatną 
(dobroczynność)
Przychód z działalności gospodarczej to:   kwota ogółem  -       32968,00zł
sprzedaż nakrętek plastikowych                                        -        31438,00zł
sprzedaż gadzetów ( kubki, koszulki, ozdoby okazjonalne itp)  -  5530,00zł

Poniesione koszty na działalność gospodarczą to  kwota     -       8523,84zł
  -  zakup koszy na nakrętki                                                   -       4798,00zł
  -  koszt własny sprzedaży gadzetów, towarów                  -       2547,74zł
  -  pozostałe koszty                                                              -       1178,10zł

Dochód z działalności w wysokości 24444,16 zł został wykorzystany na działalność statutową ( przeznaczono 
na remont pomieszczeń w Domu Dziecka w Sosnowcu)

Koszty fundacji na cele statutowe działalność nieodpłatna to w szczególności finansowanie rehabilitacji dla 
podopiecznych, refundacja lekarstw, wypożyczenie sprzętu medycznego 
do nieodpłatnego użytkowania osób potrzebujących ( podopiecznych Fundacji)
Finansowanie remontu i częściowego wyposażenia w Domu Dziecka , darowizny rzeczowe dla podopiecznych.
Ogółem poniesione koszty w okresie sprawozdawczym na nieodpłatną działalność statutową wyniosły  - 
73118,53zł

Ogółem przychody z działalności statutowej nieodpłtnej  -  707300,71zł
  -  darowizny gotówkowe od osób fizycznych                      630864,85zł
  -  darowizny od osób prawnych                                            57876,00zł
  -  darowizny rzeczowe                                                          18560,13zł
Przychody finansowe to naliczone odsetki na rachunku bankowym "OKO" w kwocie 10254,52zł
Przychód został przeznaczony na działalność statutową fundacji.

W okresie sprawozdawczym Fundacja otrzymała 36767,10 zł tytułem  nieodpłatne  świadczenia usług. 

Wynik bilansowy brutto -  437454,22 zł został  podwyższony o kwotę nieodpłatnego świadczenia usług  - 
36767,10zł  Razem dochód uwzględniony w deklaracji podatkowej CIT-8
to kwota 474221,32zł.
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IV

V

Druk: MPiPS



Sporządzono dnia:

Fundacja w okresie sprawozdawczym nie zatrudniała pracowników na umowę o pracę.
Natomiast zatrudniała 1 pracownika tytułem umowy zlecenia -księgowa o łącznym wynagrodzeniu 24000,00zł.
Organ zarządzający nie otrzymuje żadnego wynagrodzenia.
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Druk: MPiPS


