
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 2021 w roku 2020
Nieodpłatna działalność pożytku publicznego 20 872,20 zł 34 534,00 zł
Odpłatna działalność pożytku publicznego - zł - zł
Pozostała działalność pożytku publicznego - zł - zł

Działalność gospodarcza  - zł
 

- zł

Źródła przychodów statutowych:

Nieodpłatna działalność pożytku
publicznego w roku 2021 w roku 2020

Zbiórki koleżeńskie - zł - zł

Darowizny od osób prawnych - zł - zł
Darowizny od osób fizycznych 650,00 zł 3 950,00 zł
Skarbony stacjonarne(zbiórki
publiczne ) - zł - zł

1% Urzędy Skarbowe 20 222,20 zł 30 584,00 zł
Razem: 20 872,20 zł 34 534,00 zł

Pozostałe przychody:

Pozostałe przychody w roku 2021 w roku 2020
Pozostałe przychody operacyjne - zł 3 564,77 zł

Przychody finansowe ( lokacyjne ) 65,97 zł 2 724,03 zł

 

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP: 2022-07-20



5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Rodzaje kosztów:

Rodzaje kosztów działalności statutowej w roku 2021 w roku 2020
Koszty z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 121 877,80 zł 112 372,92 zł
Koszty z odpłątnej działalności pozytku publicznego - zł - zł
Koszty pozostałej działalności statutowej - zł - zł

Razem: 121 877,80 zł 112 372,92 zł

Struktura kosztów:

Struktura kosztów z nieodpłatnej
działalności pożytku publicznego w roku 2021 w roku 2020

Finansowanie kosztów rehabilitacji 66 080,00 zł 68 360,60 zł
Finansowanie kosztów lekarstw 2 324,00 zł 41,70 zł
Finansowanie wypoczynku
wychowanków placówek - zł - zł

Pomoc rzeczowa dla wychowanków
placówek i podopiecznych Fundacji
( paczki świąteczne )

2 689,87 zl 4 548,59 zł

Warsztaty terapeutyczne dla chorych
na SM 21 054,63 zł 14 674,00 zł

Pozostałe koszty: wynagrodzenia i
delegacje związane z działalnością
statutową

91,80 zł 4 008,58 zł

Finansowanie sprzętu dla
podopiecznychoraz wychowanków 
indywidulnych placówek

29 637,50 zł 20 739,45 zł

Razem: 121 877,80 zł 112 372,92 zł

Źródła finsnowania kosztów:

Źródła finansowania kosztów z nieodpłatnej działalności statutowej w roku 2021 w roku 2020
Środki własne ( darowizny ) 114 753,80 zł 111 234,12 zł
1% Urzędy skarbowe    7 124,00 zł    1 138,80 zł

Razem: 121 877,80 zł 112 372,92 zł

W roku 2021 koszty działalności statutowej zostały częściowo sfinansowane z zysków fundacji zatrzymanych w latach ubiegłych. Łączna
kwota tego sfinansowania stanowi kwotę 121 227,80 zł

Pozostałe koszty:

Rodzaje kosztów pośrednich działalności statutowej w roku 2021 w roku 2020
Koszty ogólne zarządu 62 972,99 zł 68 034,99 zł
Pozostałe koszty operacyjne - zł - zł
Koszty finansowe - zł - zł

Razem: 62 972,99 zł 68 037,99 zł

W  roku bieżącym koszty posrednie działalności statutowej tzw. koszty administracyjne zostały sfinansowane z zysków fundacji zatrzymanych
w latach ubiegłych w wysokości 62 907,02 zł

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

W roku 2021 jak i w latach ubiegłych nie doszło do podwyższenia funduszu statutowego.
Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP: 2022-07-20



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 2021 w roku 2020
Uzyskane przychody z 1% 20 222,20 zł 30 584,00 zł
Poniesione koszty z 1% 7 124,00 zł 1 138,80 zł
Pozostało narastająco do wykorzystania: 42 743,30 zł 29 645,10 zł

Zgodnie ze sposobem realizacji celów statutowych tj. pomoc osobom ubogim i chorym środki z 1% zostały wydatkowane przez Fundację na (
opłacenie )  refundację podopiecznym lekarstw i refabilitacji.

Nazwisko i imię podopiecznego w roku 2021 w roku 2020
Ciesielski Piotr ( leki ) - zł 41,70zł
Rafał Kortman ( rehabilitacja ) - zł 1 097,10 zł
Kacper Jeziorak ( leki ) 2 324,00 zł - zł
Mateusz Kolenda ( sprzęt ) 4 800,00 zł - zł

Razem: 7 124,00 zł 1 138,80 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: 2022-03-09

Data zatwierdzenia: 2022-07-19

Mariola Frydrych Anna Gorzawska-Remogna

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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