
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

udzielone pożyczki od Rote Nasen International  196 511,95

 

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

Należności krótkoterminowe  Bieżący rok Poprzedni rok
Stan należności brutto na dzień bilansowy  1 777,50 1 780,58
Należności krótkoterminowe netto:  1 777,50 1 780,58
    
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe  Bieżący rok Poprzedni rok
Polisy ubezpieczeniowe  866,29 450,81
Koszt dotyczący prowadzenia kampanii informacyjnych
oraz mających na celu pozyskiwanie funduszy na
działalność statutową

 - 126 048,32

Razem krótkoterminowe rozliczenia
międzyokresowe:  - 126 048,32

    
Fundusz statutowy    
    
Fundacja zgodnie ze Statutem posiada fundusz statutowy w wysokości 250 000,00 zł.
    
Zobowiązania długoterminowe  Bieżący rok Poprzedni rok
zobowiązania z tytułu dostaw usług i towarów, o
pozostałym okresie spłaty od 1 do 4 lat, spłacane
sukcesywnie

 1 772 901,34 -

Razem zobowiązania długoterminowe:  1 772 901,34 -
    
Zobowiązania krótkoterminowe    
o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty:  Bieżący rok Poprzedni rok
- w okresie do 1 roku  1 203 194,78 355 662,56
Razem zobowiązania krótkoterminowe:  1 203 194,78 355 662,56
    
Rozliczenia międzyokresowe  Bieżący rok Poprzedni rok
koszty darowizny do Austrii dotyczące 2016 roku  - 166 507,90
koszty podatku VAT naliczonego i zapłaconego w
2018 roku  142 777,00 -

Rezerwa na sporządzenie sprawozdania finansowego  2 337,00 1 845,00
Razem  145 114,00 168 352,90

 

        Druk: NIW-CRSO



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 działalności statutowej - 1%  42 085,43
Przychody z działalności statutowej - wsparcie od firm
kraj.  136 029,07

Przychody z działalności statutowej - Darowizny od
osób fiz.  1 326 795,22

Przychody z działalności statutowej - Darowizny od
fundatora  869 889,47

Przychody z działalności statutowej - dotacja FIO  71 650,00
Przychody z tytułu świadczeń wolontariuszy  6 400,00

Pozostałe przychody operacyjne                    
0,03

Przychody finansowe           16
424,07

Razem przychody:  2 469 273,29

 

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Koszty z działalności nieodpłatnej finansowane z 1%  42 085,43
Koszty finansowane z dotacji FIO  71 650,00
Pozostałe koszty statutowe, w tym:  4 460 496,26
działania zaplanowana na okres 4 lat, prowadzone
na podstawie pozytywnych doświadczeń innych
organizacji, m.in. partnerów fundatora, Red Noses
International

 2 775 924,34

Wynik finansowy poprzedniego roku  -

Koszty ogólnego zarządu           64
327,06

Pozostałe koszty operacyjne           55
342,87

Koszty finansowe             5
376,56

Razem koszty:  4 699 278,18

 

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

Koszty finansowane z 1% - wynagrodzenia clownów
pracujących w szpitalach na terenie Polski  42 085,43

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

        Druk: NIW-CRSO



nie dotyczy

Data sporządzenia:

Data zatwierdzenia: 2018-06-11

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

        Druk: NIW-CRSO
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