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
Fundacja nie udziela kredytów czlonkom organów administrujacych, zarządzających i nadzorujących,a także nie ma zobowiazań zaciągniętych
w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju.
3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach
Na aktywa obrotowe w punkcie"Inwestycje krótkoterminowe" składają sie środki w kasie i na rachunku bankowym .
- środki w kasie to kwota 279,43 zł,
- na rachunku bankowych kwota 2400,45 zł.
Fundusz własny;
- fundusz statutowy ;

2 000,00

- strata za rok 2018 ;

989,27

- strata za lata ubiegłe ; 18 017,20
Razem ; - 19 006,47
Zobowiązania i rezerwy na zobowiazania;
- zobowiazania wobec jednego z członków Zarządu które będą uregulowane w roku nastepnym. ; 3 578,69
Razem 3 578,69
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
Z otrzymanych darowizn pieniężnych w łącznej wyskości 29 679,01 zł w ciągu roku 2018, część darowizn w kwocie 6 894,51 zł została
przeksięgowana na rozliczenia międzyokresowe przychodów roku następnego w związku z niezakończoną realizają projektu "Budowa domu
dla państawa tuczyńskich i ich dzieci",pozostałe kwoty darowizny w kwocie 22 784,50 zł zostały wydatkowe na zakup materiałów do budowy
domu dla Kubusia i jego rodziny.
Wartość otrzymanych darowizn w roku 2018 to;
- darowizny pieniężne indywidualne i od Firm

11 404,51

- 1% OPP - pomoc w budowie domu dla KUbusia i jego rodziny ; 18 274,50
Razem ; 29 679,01
Koszty realizacji zadań statutowych nieodpłatnych w roku 2018 ;
- realizacja zadań statutowych 23 553,14
- koszty administracyjne
RAZEM

Druk: NIW-CRSO

220,63
23 753,77

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów
Koszty administarcyjne w roku 2018 to;
- opłaty bankowe kwota

220,63 zł

Łączna kwota kosztów adminisyarcyjnych roku 2018 to

220,63

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego
Fundusz statutowy Fundacji w bieżącym roku nie uległ zmianie.
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
Uzyskane przychody z tytułu 1 % podatku dochodowego od osób fizycznych w wyskości 18 274,50 , które w całości przeznaczone zostały
na zakup materiałów do realizacji projektu pn."Budowa domu dla państwa Tuczyńskich i ich dzieci ".
Główne pozycje materiałów zakupionych do realizacji Projektu to ;
-usługa remontowa

w kwocie 2 000,00

- wełna , profile

w kwocie 1 021,66

- styropian

w kwocie 3 819,15

- rury, pustaki, nadproża

w kwocie 5 132,54

- farby

w kwocie 3 456,16

-zaprawy

w kwocie 2 844,99

RAZEM

18 274,50

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
Fundacja Renovo nie posiada zadnych środkó trwałych ,jedynie środki trwałe w budowie w wyskości 29 644,73 to środki przenoszone na
koniec roku w ramach budowy domu. W roku następnym , po zakończeniu inwestycji zostaną rozliczone i przeksiegowane w koszty całego
projektu.
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Imię i nazwisko kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich
członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

