
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

Nie dotyczy

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

1. Dotacje  (dofinansowanie projektów)      -    313 267,81  zł,

2. Darowizny od osób fizycznych                -      36 774,00  zł,

3. Dofinansowanie wynagrodzeń  (PFRON) -    112 646,41 zł,

4. Wpłaty z Urz.Skarb. z tyt. 1%  pdof (OPP) -      2 619,00 zł,

5. Pozostałe przychody (w tym: odsetki bank) -        56,08 zł

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

1. Realizacja projektów               -  285 626,99  zł,

2. Zużycie materiałów                 -         835,43 zł,

3. Usługi obce                             -       5 319,29 zł,

4. Wynagrodzenia pracownicze  -  130 412,90 zł,

5. Składki ZUS pracodawcy        -     25 230,68 zł

 

 

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Fundusz własny Fundacji zwiększył się o kwotę nadwyżki przychodów nad kosztami w wysokości  17 938,01  złotych

Stan funduszu własnego Fundacji na dzień 31.12.2018 roku wynosi 29 411,82 złotych

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

Fundacja uzyskała przychody w postaci uzyskania wpłat z tytułu 1%  pdof (OPP) w wysokości  2 619,00 złotych.

Pozyskane środki wykorzystano na działalność  wydawniczą, a mianowicie: przygotowanie i rozpowszechnienie publikacji dotyczącej
problematyki osób niewidomych oraz kierowanej do tej grupy niepełnosprawnych "Opracowanie i wydanie specjalistycznego czasopisma dla
niewidomych i słabowidzących SZEŚCIOPUNKT".

        Druk: NIW-CRSO



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

Pożyczka krótkoterminowa pozyskana dla Fundacji od osoby fizycznej w wysokości  17 300 złotych

Data sporządzenia: 2019-03-30

Data zatwierdzenia: 2019-06-28

Stanisław Witer Teresa Dederko - Prezes Zarządu Fundacji 
Patrycja Rokicka - Sekretarz Zarządu Fundacji

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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