
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

Rok obrotowy 2018 zamyka się w bilansie sumą bilansową aktywów - 911.76,63 zł i sumą bilansową pasywów - 911.763,63 zł. 

Aktywa: 911.763,63 zł

1. Należności krótkoterminowe: 54.955,47 zł

2. Inwestycje krótkoterminowe (środki pieniężne ): 856.621,16 zł

Pasywa: 911.763,63 zł

1. Fundusz statutowy: 20.000,00 zł

2. Pozostałe fundusze: 35.340,16 zł

3. Zysk netto ( wynik finansowy za 2018 rok ): 91.991,93 zł

4. Zobowiązania długoterminowe: 412.428,25 zł

5. Zobowiązania krótkoterminowe: 351.816,29 zł

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

Dotacja z Urzędu Miasta i Gminy Staszów w kwocie 7.000,00 zł

Dotacja z Województwa Świętokrzyskiego w kwocie 12.000,00 zł

Fundacja Batorego w kwocie 20.000,00 zł

Zbiórka publiczna w wysokości 56.454,40 zł

1% podatku za 2017 rok w wysokości 260.457,10 zł

Przychody finansowe z tytułu odsetek otrzymanych na rachunkach bankowych w kwocie 7.495,63 zł

Darowizny od osób fizycznych, cywilnych, firm i innych organizacji - 494.234,72 zł

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

1% podatku kierowany na konkretne dzieci - 107.110,20 zł

Koszty ogólnego Zarządu - 231.687,75 zł, w tym:

- zakup materiałów - 4.468,20 zł

- usługi obce - 43.769,80 zł

- wynagrodzenia - 133.931,24 zł

        Druk: NIW-CRSO



- pozostałe koszty - 49.518,51 zł

Pozostałe koszty nieodpłatnej działalności Fundacji ( stypendia, realizacja projektów, reklama, koszty zakupu sprzętu medycznego,
rehabilitacja, koszty obsługi bankowej itp.) - 426.851,97 zł, w tym:

1. Projekty:

a). Dbam o świat - 3.733,32 zł

- 1% - 3.733,32 zł

b). Recycling na miarę - 26.569,89 zł

- 1% - 18.790,61 zł

- środki Fundacji - 7.806,28 zł

c). Mała Liga Piłki Ręcznej - 86.835,73 zł

- Dotacja Marszałka Województwa Świętokrzyskiego - 12.000,00 zł

- 1% - 47.933,09 zł

- środki Fundacji - 26.902,64 zł

d). Mistrzowie Matematyki - 30.337,13 zł

- 1% - 4.919,49 zł

- środki Fundacji - 917,64 zł

- stypendia - 24.500,00 zł

e). LPS KORAB-85.861,28 zł

- Dotacja UMIG Staszów - 7.000,00 zł

- 1% - 2.051,47 zł

- środki Fundacji - 33.859,81 zł

- stypendia - 42.950,00 zł

f). LPS VIVE-17.665,42 zł

- środki Fundacji - 11.415,42 zł

- stypendia - 6.250,00 zł

g). AKCJA Z JAJEM - 1.198,69 zł

- 1% - 1.198,69 zł

h). Piernikowe malowanie - 1.193,13 zł

- 1% - 1.193,13 zł

i). Twórczy remanent - 449,57 zł

- 1% - 449,57 zł

j). Pomoc innym organizacjom - 19.878,13 zł

- 1% - 19.878,13 zł

k). Reklama 1% - 21.913,29 zł

- 1% - 2.937,15 zł

- środki Fundacji -18.976,14 zł

        Druk: NIW-CRSO



l). Wypłaty SOS ( leki, sprzęt, rehabilitacja ) -39.997,63 zł

m). Wypłaty darowizn na rzecz dzieci - 31.516,70 zł

n). Inne akcje - 56.744,18 zł

 

 

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Fundusz statutowy Fundacji VIVE Serce Dzieciom w 2018 nie uległ zmianie. Na początku 2018 roku wynosił - 20.000,00 zł, a na koniec
2018 roku - 20.000,00 zł. 

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 VIVE Serce Dzieciom w 2018 roku uzyskała przychody z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie
260.457,10 zł.

Poniesione koszty z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych Fundacja VIVE Serce Dzieciom kształtowały sie następująco:

1. Środki wypłacone zgodnie z umową - 107.110,20 zł

2. Koszty projektów:

- Mała Liga Piłki Ręcznej - 47.933,09 zł

- Recycling na miarę - 18.790,61 zł

- Projekt LPS KORAB - 3.250,26 zł

- Dbam o świat - 3.733,32 zł

- Piernikowe malowanie - 1.193,13 zł

- Mistrzowie Matematyki -4.919,49 zł

- Twórczy remanent - 449,57 zł

- Reklama i strona www - 3.921,15 zł

- Pomoc innym organizacjom i osobom indywidualnym- 19.878,13 zł

Łącznie poniesione koszty z tytułu 1% to 211.178,95 zł. 

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

Wynik finansowy Fundacji VIVE Serce Dzieciom za 2018 rok - zysk netto ( nadwyżka przychodów nad kosztami ) w kwocie 91.991,93 zł
będzie przeznaczony na dalszą działalność statutową Fundacji. 

Data sporządzenia: 2019-03-30

Data zatwierdzenia:

        Druk: NIW-CRSO



Ewelina Paprocka Grażyna Jarosz

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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