

                               Informacje uzupełniające do bilansu             FUNDACJI POMAGANIE JEST TRENDY; z siedzibą w Kaliszu
kwota wszelkich zobowiązań 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; wszelkie zobowiązania dotyczące emerytur oraz jednostek powiązanych lub stowarzyszonych są ujawniane odrębnie,
  a)  Na dzień 31-12-2016 Fundacja POMAGANIE JEST  TRENDY posiada zobowiązania z tytułu:
- wobec dostawców w kwocie 3400, 00 PLN – zobowiązania te związane są z funkcjonowaniem Fundacji i jej działaniami w 2016 roku; 
- wobec Urzędu Skarbowego  w kwocie 692,00 PLN – z tytułu umów cywilnoprawnych za miesiąc grudzień 2016 roku
b) wszelkie zobowiązania dotyczące emerytur oraz jednostek powiązanych lub stowarzyszonych są ujawniane odrębnie – na dzień 31-12-2016 roku  Fundacja nieposiada;
Stan należności na dzień 31-12-2016: 
FUNDACJA  POMAGANIE JEST  TRENDY na dzień 31-12-2016 posiada należności: 
- od odbiorców – na kwotę 2256,00 PLN – są to kwoty powstałe w związku z działaniami Fundacji 
- zaliczki na poczet wynagrodzeń – w kwocie 2000,00 PLN – zostaną rozliczone w 2017r. 
kwota 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,
  -  - kwota 104,75 PLN  - jest to kwota, które podlega rozliczeniu w 2017 roku w związku z pobranymi zaliczkami przez Zarząd związanymi z funkcjonowaniem Fundacji, 
 udziały  (akcjach) własnych, w tym: 
a) przyczyna nabycia udziałów (akcji) własnych dokonanego w roku obrotowym,
b) liczba i wartość nominalna nabytych oraz zbytych w roku obrotowym udziałów (akcji), a w przypadku braku wartości nominalnej, ich wartość księgowa, jak też część kapitału podstawowego, którą te udziały (akcje) reprezentują,
c) w przypadku nabycia lub zbycia odpłatnego, równowartość tych udziałów (akcji),
d) liczba i wartość nominalna lub, w razie braku wartości nominalnej, wartość księgowa wszystkich udziałów (akcji) nabytych i zatrzymanych, jak również część kapitału podstawowego, którą te udziały (akcje) reprezentują.                                 -  na dzień 31-12-2016 roku  Fundacja nie posiada.


