
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 w 2019 roku nie posiadała zobowiązaniach finansowych z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub
zobowiązań warunkowych.

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

Fundacja w 2019 roku nie udzieliła zaliczek i kredytów członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących.

3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach

Aktywa - Fundacja posiada udziały w Żbikowskich Zakładach "HOSSYB" Sp.z o.o. w wysokości 10.000 zł. Środki trwałe to urządzenie
rębak Honda GX390 o wartości początkowej 12.300 zł - całkowicie zamortyzowany. Fundacja posiada jednostki uczestnictwa w Millennium
FIO o wartości 56.304,01 zł i w Eques Investment TFI SA o wartości 182.941,59 zł. Środki pieniężne w kasie wynoszą 14.721,72 zł i na
rachunku bankowym 59.753,66 zł.

Pasywa - fundusz podstawowy Fundacji na dzień 31.12.2019r. wynosi 404.923,68 zł, Fundacja ma zobowiązania krótkoterminowe w
wysokości 24.645,34 zł, są one związane  z prowadzoną działalnością statutową i są na bieżąco regulowane.

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 Fundacji w 2019 roku wyniosły 55.226,81 zł z czego od Żbikowskich Zakładów "HOSSYB" Sp.z o.o. darowizna w kwocie
19.512,19 zł i dywidenda 25.800 zł, darowizny od osób fizycznych 1% podatku w wysokości 484,10 zł oraz zysk z odsprzedaży jednostek
uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych w kwocie 9.430,52 zł.

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Koszty poniesione przez Fundację w ramach działalności statutowej w 2019 roku wyniosły 116.612,17 zł z czego 90.340,28 to koszty
realizacji zadań statutowych i 26.271,89 zł koszty administracyjne.

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Fundusz statutowy na dzień 31.12.2018r. wynosił 696.243,81 zł i został pomniejszony o stratę na działalności statutowej Fundacji za 2018 rok
w kwocie 291.320,13 i na koniec 2019 roku wynosił 404.923,68 zł .

Fundusz statutowy jest wykorzystywany do realizacji zadań statutowych Fundacji.

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 posiada status organizacji pożytku publicznego i z tytułu darowizn od osób fizycznych w postaci 1% podatku dochodowego w 2019
roku uzyskała przychód w wysokości 484,10 zł.

Jest on wykorzystywany w całości do realizacji zadań statutowych Fundacji. Kosztów z tytułu pozyskiwania 1% podatku dochodowego osób
fizycznych nie poniesiono.

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

Wszystkie informacje mające wpływ na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej Fundacji zostały zawarte w poprzednich punktach.
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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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