
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.

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:

    I.    Aktywa trwałe                                                                   0,00 zł   

    II.  Aktywa obrotowe:                                                      1.823,40 zł

    a)  środki finansowe w kasie:                                                    92,02 zł
    b)  środki na rach. bankowych:
         - bieżącym:                                                                        116,85 zł
         - oszczędnościowym:                                                     1.614,53 zł

  III.  Pasywa – Fundusze własne:                                         1.822,40 zł

   a)  fundusz statutowy:                                                          1. 000,00 zł 
   b)  zysk/strata z lat ubiegłych                                                  113,05 zł 
   c)  zysk/strata z roku bieżącego                                              709,35 zł

IV.  Pasywa - Zobowiązania i rezerwy

 a)  dopłata do podatku od umów zleceń/dzieło                          1,00 zł

Razem                                                                                   1.823,40 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

Struktura zrealizowanych przychodów:

        Druk: NIW-CRSO



a) darowizny od osób fizycznych:                                              3.910,00 zł 
b) darowizny od osób prawnych:                                               2.000,00 zł 
c) darowizny z 1%                                                                      1.970,40 zł 
d) dotacje na Festiwal Jazzu Tradycyjnego :                            30.007,39 zł    
    - z Urzędu Miasta                                                                 30.000,00 zł 
    - odsetki z dotacji                                                                         7,39 zł
e) dotacje na Spotkania z Jazzem Tradycyjnym                        5.003,18 zł 
    - z Urzędu Marszałkowskiego :                                              5.000,00 zł 
    - odsetki                                                                                        3,18 zł          
f) działalność odpłatna                                                            31.860,89 zł
   - sponsoring                                                                            7.000,00 zł
   - sprzedaż biletów na "Spotkania z Jazzem"                           1.860,00 zł 
   - odsetki                                                                                         0,89 zł  
   - umowa z Teatrem Ziemi Rybnickiej                                    17.000,00 zł 
      na  koncert  pt. "Tribute to Sinatra"   
   - umowa z Mazowieckim Instytutem Kultury                          6.000,00 zł  
      na koncert w ramach cyklu "Swing Club"          
 g) odsetki od środków na rach. bankowych                                  24,57 zł 

Razem                                                                                    74.776,43 zł

Zysk z ubiegłych lat                                                                      113,05 zł

Razem przychody                                                                 74.889,48 zł

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Struktura poniesionych kosztów:

a) Koszty poszczególnych dotacji:                                            35.000,00 zł

"Festiwal Jazzu Tradycyjnego"                                         30.000,00 zł          
"Spotkania z Jazzem Tradycyjnym"                                   5.000,00 zł 

b) Koszty działań statutowych nieodpłatnych:                          6.552,66 zł

"Festiwal Jazzu Tradycyjnego"                                          2.335,77 zł  (w tym: 369,91 zwrot dotacji do Urzędu Miasta)
"Spotkania z Jazzem Tradycyjnym"                                  4.105,00 zł
"Tribute to Sinatra"                                                             111,89 zł  

c) Koszty  odpłatnej działalności statutowej:                         31.973,05 zł

"Festiwal Jazzu Tradycyjnego"                                        7.000,00 zł
"Spotkania z Jazzem Tradycyjnym"                                1.860,00 zł
"Tribute to Sinatra"                                                       17.113,05 zł
 Swing Club                                                                    6.000,00 zł   

d) Koszty Fundacji:                                                                     541,37 zł                                 

     Razem                                                                             74.067,08 zł

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Wartość funduszu statutowego nie zwiększyła się.

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 otrzymała status organizacji pożytku publicznego 07 listopada 2017 r. Za rok 2018 uzyskała 1.970,40 zł  przychodu. Cała kwota
została przeznaczona na "Spotkania 
z Jazzem Tradycyjnym".

 

        Druk: NIW-CRSO



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

Za 2018 r nie wystąpiły inne informacje mogące w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej fundacji.

Data sporządzenia: 2019-03-31

Data zatwierdzenia: 2019-06-12

Lilla Solska Adam Solski

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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