
Informacje uzupełniające do bilansu

(wszystkie dane liczbowe przedstawiono w złotych)

1.

2.

3.

Wartość 

brutto

Odpisy 

aktualizując

e wartość 

należności Wartość netto

z tytułu dostaw i usług      20 267,55 -                    20 267,55 

z tyt.podatku vat      29 489,93 -                    29 489,93 

inne    108 174,89 -                  108 174,89 

   157 932,37 -                  157 932,37 

- od pozostałych jednostek:

długoterminowe 563 062,66  -                  -                   -                    -               563 062,66    

krótkoterminowe -                  108 027,45  26 270,40    36 159,99     1 733,98   172 191,82    

B.Z. 31.12.2018 -                  108 027,45  26 270,40    36 159,99     1 733,98   735 254,48    

Nie wystąpiły.

Uzupełniające dane o aktywach i pasywach

Od pozostałych jednostek

Z tyt. 

podatków i 

ubezpieczeń

Fundacja pomocy rodzinie "człowiek w potrzebie" nie ma żadnych zobowiązań finansowych z tytułu

dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiazań warunkowych, które nie

zostały uwzględnione w bilansie.

FUNDACJA POMOCY RODZINIE "CZŁOWIEK W POTRZEBIE"

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

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

Należności krótkoterminowe

Na aktywa obrotowe w punkcie "inwestycje krótkoterminowe" składają się środki na rachunkach 

bankowych. 

Struktura należności:

Struktura zobowiązań:

Wyszczególnienie

Kredyty i 

pożyczki Razem

Z tyt. dostaw i  

usług

Z tyt. 

Wynagrodzeń Inne
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4.

47 777,99 zł

.- PFRON 50 449,06 zł

157 600,00 zł

255 827,05 zł

5.

6 950,09 zł

63 186,42 zł

70 136,51 zł

6.

7.

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

Fundacja pomocy rodzinie "człowiek w potrzebie" nie posiada statusu organizacji pożytku 

publicznego.

Koszty działalności statutowej

III. Koszty z pozostałej działalności statutowej

 - przekazane zapomogi pieniężne

Informacje o strukturze poniesionych kosztów

Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

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

Nie wystąpiły.

III. Przychody z pozostałej działalności statutowej

- darowizny 

 - inne koszty realizacji zadań statutowych

- wsparcie pomostowe, dotacje

Przychody działalności statutowej
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8.

Nie wystąpiły.

Inne informacje niż wymienione w pkt 1-7, 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 do ustawy, o ile mają zastosowanie 

do jednostki.
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