
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 zobowiązań finansowych oraz nie udzieliła gwarancji i poręczeń jak też nie posiada innych zobowiązań o podobnym
charakterze.

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 udzieliła zaliczek, kredytów członkom organów administracyjnych, zarządzających i nadzorujących, jak też nie zaciągnęła w ich
imieniu zobowiązań tytułem gwarancji i poręczeń.

3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach

Wszelkie dane niezbędne do zaprezentowania sytuacji finansowej Fundacji są ujęte w bilansie oraz rachunku zysków i strat.

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 realizowanych przychodów:

Rodzaje przychodów ze
wskazaniem ich źródeł w roku 2019 w roku 2018

 

 

        

Nieodpłatna działalność pożytku
publicznego                22 423,51 zł                  66 700,84 zł

 

 

Odpłatna działalność pożytku
publicznego                            -   zł                            -   zł

 

 

Pozostała działalność pożytku
publicznego                            -   zł                            -   zł

 

 

Działalność gospodarcza                            -   zł                    1 750,50 zł  

Źródła przychodów statutowych:

Nieodpłatna działalność pożytku
publicznego w roku 2019 w roku 2018

 

 

Zbiórki koleżeńskie                            -   zł                            -   zł
 

 

Darowizny osób prawnych              12 912,50 zł                            -   zł
 

 

Darowizny osób fizycznych                1 960,98 zł                        566,00
zł

 

 

        Druk: NIW-CRSO



Skarbony stacjonarne (zbiórki
publiczne)                        886,33 zł            27 640,74 zł

 

 

1% Urzędy skarbowe                 6 663,70 zł           38 494,10 zł
 

 

Razem:            22 423,51 zł          66 700,84 zł
 

 

 

Działalność gospodarcza w roku 2019 w roku 2018
 

 

Sprzedaż nakrętek                            -   zł                    1 750,50
zł

 

 

 

 

 

Pozostałe przychody w roku 2019 w roku 2018
 

 

Pozostałe przychody operacyjne                            -   zł                            -   zł
 

 

Przychody finansowe ( lokacyjne )                  8 896,42 zł                  11 212,99 zł  

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

1)     Informacja o strukturze kosztów.

Rodzaje kosztów:

Rodzaje kosztów działalności
statutowej w roku 2019 w roku 2018

 

 

 

 

Koszty z nieodpłatnej działalności
pożytku publicznego

               157 761,03
zł           230 785,37 zł

 

 

 Koszty z odpłatnej działalności
pożytku publicznego                            -   zł                            -   zł

 

 

 Koszty pozostałej działalności
statutowej                            -   zł                            -   zł

 

 

Razem:              157 761,03 zł         230 785,37 zł
 

 

        Druk: NIW-CRSO



  

Struktura kosztów statutowych:

Struktura kosztów z nieodpłatnej
działalności pożytku publicznego w roku 2019 w roku 2018

 

 

Finansowanie kosztów rehabilitacji                69 992,06 zł          129 304,77 zł
 

 

Finansowanie kosztów lekarstw             3 342,50 zł             5 056,03 zł
 

 

Finansowanie wypoczynku
wychowanków placówek              3 250,00 zł             6 440,00 zł

 

 

 

Pomoc rzeczowe i pieniężna dla
wychowanków placówek i
podopiecznych Fundacji w tym,
imprezy okazjonalne ( paczki )

            7 615,17 zł           44 068,65 zł

 

 

Warsztaty terapeutyczne dla
chorych na SM           36 819,86 zł            38 696,85 zł

 

 

Amortyzacja sprzętu medycznego
używanego przez podopiecznych             3 345,30 zł             6 565,88 zł

 

 

Pozostałe koszty; delegacje do
podopiecznych, wynagrodzenia
związane z działalnością statutową

          15 140,44 zł                      653,24 zł

 

 

 

 

Finansowanie sprzętu dla
podopiecznych indywidulanych i
placówek.

          18 255,70 zł   

Razem:                157 761,03
zł         230 785,42 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Druk: NIW-CRSO



 

 

 

        

 

    

Źródła finansowania kosztów statutowych:

 

 

Źródła finansowania kosztów z
nieodpłatnej działalności
statutowej

w roku 2019 w roku 2018

 

 

 

 

 

Środki własne ( darowizny )

                 151 097,33
zł          146 574,27 zł

 

 

1% Urzędy skarbowe              6 663,70 zł            81 337,27 zł
 

 

Skarbony stacjonarne                            -   zł              2 873,88 zł
 

 

Działalność gospodarcza                            -   zł                            -   zł
 

 

Razem:          157 761,03 zł         230 785,42 zł
 

 

        

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

W roku 2019 jak i w latach ubiegłych nie doszło do podwyższenia 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

Status OPP w roku 2019 w roku 2018
 

 

Uzyskane przychody z 1%                  6 663,70 zł                  38 494,10 zł
 

 

Poniesione koszty z 1%                  7 965,90 zł                  81 337,27 zł
 

 

 

        Druk: NIW-CRSO



Pozostało narastająco do
wykorzystania:

                     199,90 zł                    1 502,10 zł  

         Zgodnie ze sposobem realizacji celów statutowych tj. pomoc osobom ubogim i chorym

         środki z 1% zostały wydatkowane przez Fundację na refundację podopiecznym lekarstw

         oraz rehabilitacji.

Status OPP

 

w roku 2019

 
w roku 2018  

Sposób wydatkowania :
refundacja podopiecznym
leków, zajęć rehabilitacyjnych
oraz sprzętu.

                7 965,90 zł              81 337,27 zł

 

 

Płoszczyca Aleksandra               1 432,32 zł  

Sypiańska Ewelina               7 435,00 zł  

Drozdek Gabriel               7 010,00 zł  

Rzeplińska Emilia               3 000,00 zł  

Szczecińska Daria               3 000,00 zł  

Tomczykowski Andrzej               3 000,00 zł  

Szenfeld Wiktor                4 260,00 zł  

Skręciak Marta                3 000,00 zł  

Zoń Paulina                1 840,00 zł  

Lach Julia                1 840,00 zł  

Frontczak Filip                3 000,00 zł  

Turniak Stanisław                 8 818,68 zł  

Czopik Tadeusz                 4 330,00 zł  

Kosicki Antoni                 8 852,50 zł  

Ciesielski Piotr ( leki )                      339,80 zł   

        Druk: NIW-CRSO



Sobala Marcin                   4 135,65 zł  

Piechnik Paweł                      632,10 zł  

Kesling Inga                   6 000,00 zł  

Struszkowska Wiktoria                   6 000,00 zł  

Lipczyńska Milena                   3 751,02 zł  

Anna Kosińska ( turnus
rehab. )                      882,60 zł   

Oliwia Antecka ( rehab. )                      121,50 zł   

Wiktor Szenfeld ( rehab. )                     420,00 zł   

Andrzej Wszędybył ( leki )                      374,40 zł   

Rafał Kortmann ( rehab. )                      400,00 zł   

Michał Kulpaczyński (
rehab. )                  1 007,90 zł   

Małgorzata Sowa ( rehab. )                  1 170,70 zł   

Marcin Wilkowski ( cyber
oko )                   3 249,00 zł   

 

 

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 nie odnotowała istotnych dla niej zdarzeń, które wymagają dodatkowego objaśnienia a nie zostałyby omówione w punktach powyżej.

Data sporządzenia: 2020-02-07

Data zatwierdzenia: 2020-06-24

        Druk: NIW-CRSO



Mariola Frydrych Anna Gorzawska

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

        Druk: NIW-CRSO
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