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
Organizacja nie ma żadnych zobowiązań z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych
nieuwzględnionych w bilansie. Jedyne zobowiązania finansowe organizacji 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
Organizacja 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 aktywa obrotowe w punkcie "inwestycje krótkoterminowe" skladają się środki na kontakch bankowych i w kasie. W pozycji zobowiązania
ujęte są zakupy materiałów zapłacone w nastepnym roku.
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
Przychody działalności statutowej
I. Nieodpłatnej działalności pożytku publicznego
FIO priorytet 1 157 617,42 zł. Dotacje UMWM (wkłady własne, MORSO) 74 910,57 zł. Dotacje PAFW 65 624,70 zł. Dotacja State Street
62 627,00 zł. Dotacje od samorządów -regranting 22 000,00 zł. Darowizny od osób fizycznych 13 000,00 zł. Przychody 1% 1 129,20 zł.
Przeksięgowanie WF 2017 1 101,34 zł. Program RITA 1 875,02 zł
Razem : 399 885,25 zł
II. Odpłatnej działalności pożytku publicznego Szkolenia tematyczne
3 000,00 zł

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów
Informacje o strukturze poniesionych kosztów:
Koszty działalności statutowej: I. Nieodpłatnej działalności pożytku publicznego.
Koszty programu FIO priorytet 1 157 617,42 zł. Koszty PAFW (DL, Opowiedz, kam. 1%, Partnerstwo PAFW) 69 853,66 zł. Koszty
programów UMWM (wkłady własne, MORSO) 74 910,57 zł . Koszty dotacji State Street 62 168,96 zł. Koszt programu RITA 1 875,02 zł.
Koszty finansowane z 1%. Program MORSO wkład własny 1 129,20 zł. Koszty samorządów regranting DL 22 000,00 zł. Koszty
finansowane z darowizn, i WF 2017 wkłady własne do FIO i UMWM, stypendium Kalejdoskopu Partnerstwa
8 490,10 zł.
Razem: 398 044,93 zł
II. Odpłatnej działalności pożytku publicznego Szkolenia w programie DL i MORSO 3 000,00 zł.
398 044,93 z

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego
Druk: NIW-CRSO

Nie powiększono funduszu statutowego.
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
MORSO 2018 - Marszałkowski Ośrodek Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego Subregion Podhalański (obejmujący powiaty: myślenicki,
nowotarski, suski, tatrzański)Do zadań ośrodka należało prowadzenie działań o charakterze informacyjno-promocyjnym oraz stały monitoring
potrzeb organizacji pozarządowych w danym subregionie, świadczenie fachowego, wieloaspektowego poradnictwa i doradztwa dla organizacji
pozarządowych, w tym grup nieformalnych, organizacja profesjonalizujących szkoleń, warsztatów i seminariów dla organizacji pozarządowych
z uwzględnieniem aktualnych zmian prawnych w zakresie funkcjonowania i działalności organizacji pozarządowych, wsparcie i pomoc w
ubieganiu się o granty i inne formy dofinansowania dla organizacji pozarządowych, wspieranie rozwoju zatrudnienia w organizacjach
pozarządowych oraz pozyskiwania wolontariuszy, pomoc w poszukiwaniu partnerów i zawiązywaniu partnerstw dla realizacji projektów,
doradztwo i pomoc w tworzeniu nowych organizacji pozarządowych, doradztwo i pomoc w prowadzeniu bieżącej działalności
nowopowstałych organizacji pozarządowych, szkolenia z zakresu prawnych obowiązków związanych z prowadzeniem organizacji,
indywidualne konsultacje poszczególnych grup, stowarzyszeń, fundacji. Animacja mieszkańców województwa małopolskiego w kierunku
działań społecznych.
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
Fundacja Sztuki, Przygody i przyjemności ARTS z siedzibą w Myślenicach, ul.Leśna 13a została zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla
Krakowa Śródmieścia pod numerem KRS 0000314641. Przedmiotem działalności Fundacji jest działalność pożytku publicznego w zakresie
określonym w art. 4 Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 roku, a w szczególności: – Nauki,
edukacji, oświaty i wychowania. – Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych. – Promocji i organizacji
wolontariatu, wsparcia organizacji pozarządowych i osób fizycznych. Sprawozdanie obejmuje okres działalności od 1.01. 2018– 31.12.2018.
Sprawozdanie roczne za rok 2018 sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności przez Fundację przez co najmniej 12 miesięcy i
dłużej. Nie wystąpiły zdarzenia mogące mieć wpływa na dalsze kontynuowanie działalności Fundacji'. Fundacja realizuje wspólne działania z
innymi podmiotami w ramach Programu FIO Małopolska Lokalnie. Południe.
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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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