
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

Zobowiązania wobec pracowników z tytułu delegacji służbowych na kwotę 1.102,14zł.

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 Zielonej Doliny Odry i Warty nie udzielała  zaliczek i kredytów udzielonych członkom organów administrujących, zarządzających i
nadzorujących

3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach

w 2017 roku zakupiono środki trwałe na łączną kwotę 488.854,34 w tym z grupy II KST 424.999,99zł; grupy VII - 26.007,90zł; grupy VIII
- 37.846,45zł. Łączna wartość posiadanych środków trwałych 733.451,90zł wartość umorzenia 43.523,78zł.

W roku sprawozdawczym przychody są znacznie wyższe od poniesionych kosztów w wyniku zakupu środków trwałych, które będą
amortyzowane w czasie.

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

informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem źródeł

861.425,36zł

1. kapitalizacja rachunku -           1,22 zł
2. dotacje, programy, projekty - 798.076,53 zł
3. darowizna 1% -   21 305,60zł
4. sprzedaż książek -     1 138,01zł
5. odpłatna działalność pp -   20 904,00zł

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

informacje o strukturze kosztów                                                                                           

248.868,31zł

1. koszty administracyjne -     18.928,97 zł

- zakup materiałów                        -           0,00 zł

- usługi obce   (bankowe, pocztowe)     -       236,00 zł

- opłaty                                               -       150,00zł                   

2. amortyzacja - 18.542,97 zł
3. koszty statutowe - 218.646,37 zł

- dotyczą realizacji zadań statutowych zgodnie z pozyskanymi dotacjami i harmonogramem wydatków.

4. koszty finansowe -   11.292,97zł

różnice kursowe                              -           4,97zł

odsetki od projektu F.Norweskie   -       125,00zł

odsetki od projektu POIŚ             -   11.163,00zł

 

        Druk: NIW-CRSO



inne informacje o istotnym wpływie na sytuację finansową organizacji

- środki trwałe                                                                                                 - 733.451,90

- pozostałe środki trwałe o wartości niższej niż 3.500,00zł                             -   59.221,65

- zobowiązania wobec pracowników z tyt. delegacji służb.            -     1.102,14

 

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Zwiększenie funduszu jest wynikiem zakupu środków trwałych. Amortyzacja roczna za rok 2017 to kwota 18.542,97zł.

Sodki trwałe amortyzowane będą w przyszłych okresach sprawozdawczych, wówczas może być odnotowana strata.

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

informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem źródeł

861.425,36zł

1. kapitalizacja rachunku -           1,22 zł
2. dotacje, programy, projekty - 798.076,53 zł
3. darowizna 1% -   21 305,60zł
4. sprzedaż książek -     1 138,01zł
5. odpłatna działalność pp -   20 904,00zł

Przychody z otrzymanej darowizny w ramach 1% przeznaczono na

1.  prowadzenie edukacji ekologicznej społeczeństwa

2.  szerzenie wiedzy z zakresu sozologii i ekologii, poprzez organizowanie i prowadzenie szkoleń, wykładów, wystaw, warsztatów, kursów,
zajęć, konkursów itp.

3. prowadzenie działalności wydawniczej i publicystycznej mającej na celu upowszechnianie wiedzy z zakresu celów Fundacji (prowadzenie
strony internetowej, wydawanie materiałów naukowych, badawczych i szkoleniowych w postaci publikacji książkowych i innych, inne podobne
przedsięwzięcia),

4.  prowadzenie różnorodnych akcji mających na celu kreowanie postaw zgodnych z zasadami zrównoważonego rozwoju oraz promowanie
różnorodności biologicznej

5.  aktywizowania mieszkańców i partnerów sektora publicznego, prywatnego, pozarządowego

6.  edukacji mieszkańców i partnerów sektora publicznego, prywatnego, pozarządowego;

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

Data sporządzenia:

Data zatwierdzenia: 2018-06-30

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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