
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

Jednostka nie posiada zobowiązań finansowych, w tym z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń i zobowiązań
warunkowych.

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

Jednostka nie udzieliła pożyczki ani innego świadczenia o podobnym charakterze organom administrującym, zarządzającym i nadzorującym, nie
zaciągała zobowiązań w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju.

3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach

Fundacja nie posiada środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. Fundacja nie posiada majątkowych tytułów prawnych.
Fundacja nie użytkuje na podstawie umowy najmu, leasingu lub innych umów o podobnym charakterze rzeczowego majątku ruchomego.
Siedziba fundacji mieści się w lokalu użyczonym. Nie występują zobowiązania z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli wobec
budżetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego. Fundusze własne organizacji to nadwyżka przychodów nad kosztami oraz fundusz
założycielski fundatora. Stan funduszy własnych na koniec 2019 roku wynosi: 448 777,26 złotych. Wynik finansowy za 2019 rok, to nadwyżka
przychodów nad kosztami w kwocie 35 357,99 zł.Fundacja nie utworzyła żadnych rezerw. Jednostka posiada należności będące zaliczką,
które stanowią kwotę 600,00 zł. Nie wystąpiły odpisy aktualizujące wartość należności. Inwestycje krótkoterminowe to środki pieniężne
jednostki, w kwocie 451 396,37 zł. Jednostka posiada bieżące zobowiązania w kwocie 15 373,56 zł. Kwota zobowiązań została spłacona w
2020 roku. Fundacja nie posiada zobowiązań długoterminowych, nie posiada udzielonych i zaciągniętych kredytów i pożyczek, w tym nie
udzieliła pożyczki ani innego świadczenia o podobnym charakterze członkom organów zarządzających i nadzorujących.Fundacja nie posiada
rozliczeń międzyokresowych. Nie występują żadne zobowiązania warunkowe, w tym gwarancje i poręczenia udzielone przez Fundacje,
zobowiązania finansowe i zobowiązania emerytalne.

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 przychodów przedstawia się następująco:

1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych        127 320,70 zł,
2. Przychody ze źródeł publicznych                                                              0,00 zł
3. Przychody ze źródeł prywatnych w tym:                                         232 657,81 zł

z darowizn osób fizycznych: 24 525,10 zł
z darowizn osób prawnych: 123 084,12 zł
z ofiarności publicznej – zbiórki publiczne: 32 640,54 zł
z ofiarności publicznej – na koncertach charytatywnych: 52 408,05 zł

4. Przychody finansowe                                                                                 0,00 zł

Razem przychód: 359 978,51 zł

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Struktura poniesionych kosztów:

1. Koszty działalności statutowej – 324 281,96 zł, w tym:

Zakup materiałów, w tym sprzęt rehabilitacyjny, medyczny, leki – 24 523,96 zł
Usługi obce – rehabilitacje, logopedia, terapeutyczne – 299 308,00 zł
Pozostałe koszty – urzędowe opłaty – 450,00 zł

2. Koszty zarządu – opłaty bankowe – 311,33 zł
3. Koszty finansowe – różnice kursowe – 27,23 zł

        Druk: NIW-CRSO



Razem koszty: 324 620,52 zł.

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Fundusz statutowy- założycielski stanowi kwotę 5000,00 zł. W trakcie roku 2019 nie zmieniono jego struktury i wysokości gdyż nie
wykorzystywano go i nie zwiększano. Wynik finansowy roku poprzedniego zwiększył fundusze własne.

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

W roku 2019 fundacja uzyskała przychód z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 127 320,70 zł. Wydatkowanie
środków odbyło się na podopiecznych fundacji w wysokości: 133 272,10 zł (z przychodów 2018 roku kwota 5 951,40 zł i z przychodów
roku 2019 kwota 127 320,70 zł), zgodnie z celami statutowymi, zgodnie z regulacjami wewnętrznymi fundacji. Z pomocy w ramach 1%
skorzystało 52 beneficjentów. Na koniec roku 2019 wydatkowano wszystkie zebrane dotychczas środki uzyskane z 1% .

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

Nie wystąpiły istotne zdarzenia dotyczące roku obrotowego i lat ubiegłych, które należałoby ująć w sprawozdaniu finansowym, a które miałyby
istotne znaczenie dla odczytania sprawozdania finansowego. Jedyne co zasługuje na omówienie to wystąpienie w pierwszych miesiącach 2020
r. koronawirusa (COVID-19), który rozprzestrzenił się na całym świecie, a jego negatywny wpływ nabrał dynamiki. Zarząd uważa taką
sytuację za zdarzenie niepowodujące korekt w sprawozdaniu finansowym za 2019 r., lecz za zdarzenie po dacie bilansu wymagające
dodatkowych ujawnień. Chociaż w chwili publikacji niniejszego sprawozdania finansowego sytuacja ta wciąż się zmienia, do tej pory nie
odnotowano zauważalnego, negatywnego wpływu na działalność fundacji, nie można też przewidzieć przyszłych skutków. Zarząd będzie
monitorował potencjalny wpływ koronawirusa i podejmie wszelkie możliwe kroki, aby złagodzić wszelkie negatywne skutki dla fundacji.

Data sporządzenia: 2020-06-30

Data zatwierdzenia: 2020-09-29

Główna Księgowa: Dorota Wojniusz

Prezes Zarządu: Adam Jaremko 
Wiceprezes Zarządu:Arkadiusz Klimczak 
Członek Zarządu: Izabela Gębka 
Członek Zarządu: Anna Kukiełka-Sługocka 
Członek Zarządu: Monika Kaszuba

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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