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 nie ma żadnych zobowiązań z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań
warunkowych nieuwzględnionych w bilansie. Jedyne zobowiązania finansowe Fundacji opisane są w części: 3. Uzupełniające dane o
aktywach i pasywach.
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 członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących, a także nie ma zobowiązań
zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju.
3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach
Na majątek Fundacji składają się:
1) Aktywa trwałe w kwocie 2041,67zł.
Na Aktywa Trwałe Fundacji składają się rzeczowe aktywa trwałe:
1. Samochód Mercedes-Benz Vito 114, rok produkcji 1997, wartość początkowa 7.000,00 zł, amortyzowany metodą liniową,
wg.stawki przewidzianej w Wykazie Rocznych Stawek Amortyzacyjnych stanowiący załącznik do ustawy podatkowej tj. 20%
2. Samochód Volkswagen Passat, rok produkcji 1999, wartość początkowa 7.000,00 zł, amortyzowany metodą liniową, wg.stawki
przewidzianej w Wykazie Rocznych Stawek Amortyzacyjnych stanowiący załącznik do ustawy podatkowej tj. 20%
3.Samochód Volvo S40, rok produkcji 1997, wartość początkowa 3.500,00 zł, amortyzowany metodą liniową, wg.stawki
przewidzianej w Wykazie Rocznych Stawek Amortyzacyjnych stanowiący załącznik do ustawy podatkowej tj. 20%
4.Samochód Volkswagen Golf, rok produkcji 1994, wartość początkowa 600,- zł, amortyzowany jednorazowo.
5.Kasa fiskalna Koseaclas , wartość początkowa 921,95 ,amortyzowana jednorazowo.
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
nformacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem źródeł:
Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej w kwocie 1.957.819,03 zł:
- darowizny od osób fizycznych w kwocie 1.845.810,33 zł;
- darowizny od osób prawnych w kwocie 96.432,00 zł;
zbiórka funduszy na cele statutowe poprzez SMS w kwocie 530,00 zł;
- przychody z rozliczenia wyniku (zysk za rok) w kwocie 0,00 zł.
Przychody OPP-1% podatku w kwocie 15.046,70 zł.
Przychody z działalności gospodarczej w kwocie 21.227,02 zł:
- przychody ze sprzedaży towarów (książek, płyt) w kwocie 16.674,20 zł;
- przychody ze sprzedaży usług ( umowa na wynajem samochodu Volvo-środka trwałego Fundacji) ,wynajem powierzchni w kwocie
4.552,82 zł.
Przychody finansowe w kwocie 38,82 zł:
-odsetki bankowe uzyskane w kwocie 14.75 zł.
-pozostałe przychody w kwocie 24.,07 zł.
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Pozostałe przychody operacyjne w kwocie 6.261,26 zł:
-pozostałe przychody operacyjne(amortyzacja za 2018 rok środków trwałych otrzymanych
w darowiźnie) w kwocie 6.258,33 zł;
-drobne różnice w kwocie 2,93 zł.
W 2018 roku Fundacja nie prowadziła działalności odpłatnej pożytku publicznego oraz nie otrzymywała dotacji., prowadziła
działalność statutową częściowo odpłatną.
5. informacje o strukturze poniesionych kosztów
Informacje o strukturze kosztów:
Koszty działalności statutowej nieodpłatnej w kwocie 1.879.028,97 zł:
- Konfesjonał mobilny w kwocie 3.745,60 zł
- Koszt organizacji Rekolekcji w kwocie 49.322,79 zł
- Koszt organizacji spotkanie Młodych Częstochowa w kwocie 17.896,00 zł
- Koszt Aplikacji SMS z Nieba (wysyłka SMS ze Słowem Bożym) w kwocie 36.363,69 zł
- Koszt organizacji Misji Świętych w kwocie 110.936,00 zł
- Koszt organizacji kursów religijnych w kwocie 1.516,20 zł
- Ewangelizacja na ulicy w kwocie 79.490,11 zł
- Organizacja otwartych spotkań katechizacyjnych w kwocie 38.727,56 zł
- Organizacja rekolekcji Stadion Młodych w kwocie 1.417.110,48zł
- Organizacja warsztatów posługi charyzmatycznej w kwocie 14.622,00 zł
Organizacja Przystani z Jezusem w kwocie 34.538,93 zł.
Nocne Rekolekcje adwentowe w kwocie 27.597,80 zł.
Rekolekcje Polonia w kwocie 13.284,00 zł.
Tydzień z Jezusem w kwocie 27.796,82 zł.
Spotkanie z Alanem Amesen w kwocie 196,80zł.

Śniadanie 30 min w kwocie 4.419,41 zł.
Zbiórka 1% podatku w kwocie 265,58 zł.
Zbiórka funduszy poprzez SMS Premium w kwocie 492,00 zł.
Konkursy w kwocie 707,20 zł.

Koszty działalności gospodarczej w kwocie 16.043,58 zł:
zakup towarów do sprzedaży (książki, płyty i inne drobne towary) w kwocie 16.043,58 zł.
Koszty ogólnego zarządu (administracyjne) w kwocie 138.466,77 zł:
- zużycie materiałów i energii (materiały biurowe, energia i woda do biura Fundacji, materiały do naprawy i konserwacji samochodów, paliwo,
materiały do remontu biura Fundacji, nisko cenne składniki majątku) w kwocie 17.886,25 zł;
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- usługi obce (usługi telefoniczne, pocztowe, bankowe, kurierskie, księgowe, dzierżawa pomieszczeń magazynowych, usługi remontowe
pojazdów i pomieszczeń Fundacji, przeglądy, usługi biurowe, prawne, informatyczne) w kwocie 38.693,82 zł;
- amortyzacja(kasa fiskalna) w kwocie 921,95 zł;
- wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne (pracowników i Zleceniobiorców Fundacji, szkolenia BHP, badania lekarskie) w kwocie
80.964,75 zł.
Koszty finansowe w kwocie 1,93 zł:
zapłacone odsetki od nieterminowej płatności zobowiązań w kwocie 0,02 zł.
Pozostałe koszty finansowe 1,91
Pozostałe koszty operacyjne w kwocie 3.503,22 zł:
drobne różnice w kwocie 3,22 zł.
Inne pozostałe koszty operacyjne 3.500,- zł.
6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego
WYSOKOŚĆ FUNDUSZU STATUTOWEGO NIE ULEGŁA ZMIANIE W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO.
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
W 2018 roku Fundacja otrzymała środki jednego procenta podatku z 1% podatku dochodowego w kwocie 15.046,70
Fundacja posiada status organizacji pożytku publicznego od 21 lutego 2017 roku.
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
Nie dotyczy
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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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