
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 udzielała gwarancji, 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

Fundacja nie udzielała zaliczek, kredytów członkom Zarządu

3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach

Wykazane w bilansie na koniec roku obrotowego aktywa i pasywa wyceniono według zasad określonych Ustawą o rachunkowości. Podstawą
wyceny aktywów i pasywów na dzień bilansowy były:

- dla rzeczowych aktywów trwałychoraz wartości niematerialnych i prawnych - cena nabycia, pomniejszona o odpisy amortyzacyjne,

- dla zapasów rzeczowych aktywów trwałych - cena nabycia,

- dla niespłaconych zobowiązań - kwoty wymagające spłaty na dzień bilansowy,

- dla środków pieniężnych w banku - ich wartość nominalna,

- dla należności - w kwocie wymaganej zapłaty,

- kapitały (fundusze) własne oraz pozostałe aktywa i pasywa - w wartości nominalnej.

W roku sprawozdawczym zachowano ciągłość bilansową i nie wprowadzono zmian dotyczących wyceny aktywów i pasywów. Wynik
finansowy jest wyrażony w mierniku pieniężnym jako rezultat działalności Fundacji osiągnięty w pewnym okresie. Wynik ten może być dodatni
lub ujemny. Wysokość wyniku zależy od:

- wyniku na działalności statutowej,

- pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych,

- przychodów i kosztów finansowych,

- zysków i strat nadzwyczajnych.

Wpływ wymienionych elementów, kształtuje wynik finansowy ogółem jako:

- wielkość ujemną, która zwiększy koszty roku następnego lub zmniejszy fundusz statutowy,

- wielkość dodatnią, która zwiększy przychody roku następnego lub fundusz statutowy.

Porównanie przychodów z kosztami realizacji zadań statutowych, daje możliwość ustalenia wyniku finansowego na działalności statutowej.
Wynik ten pomniejsza się o pozostałe koszty operacyjne, koszty finansowe, a zwiększa się przez dodanie uzyskanych pozostałych przychodów
operacyjnych i przychodów finansowych. Efektem obliczeń jest ustalenie wyniku finansowego brutto na całokształcie działalności. Ustalony
wynik zmniejsza się o skutek poniesionych strat nadzwyczajnych, a zwiększa o zyski nadzwyczajne. 

 

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 uzyskiwane są z:

- dotacji,

- darowizn,

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP: 2021-09-21



- wpłat z 1%,

- dochody z wypożyczalni (sprzęt rehabilitacyjny),

- zbiórki publiczne,

- przychody z opieki i rehabilitacji osób cierpiących na stwardnienie rozsiane i inne przewlekłe choroby.

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Koszty poniesione na:

- opiekę i rehabilitację osób chorych na stwardnienie rozsiane wypłóacane ze środków 1% i darowizn,

- realizowane projekty opiekuńcze i specjalistyczne na rzecz osób przewlekle chorych i starszych,

- utrzymanie ośrodka rehabilitacyjnego,

- utrzymanie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego.

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Fundusz statutowy pozostaje bez zmian.

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

Wpłaty z 1% w roku 2020 wyniosły: 3 600 647,37

Koszty udokumentowane z 1% w roku 2020 wynosiły: 2 823 022,97

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

W 2020 roku nastąpiły zmiany w składzie zarządu.

Data sporządzenia: 2021-06-28

Data zatwierdzenia: 2021-07-14

Krystyna Studnicka-Dolińska Dorota Stopa 
Alina Markiewicz

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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