
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

Organizacja nie ma żadnych zobowiązań z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych
nieuwzględnionych w bilansie.

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

Organizacja nie udziela kredytów członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących, a także zobowiązań zaciągniętych w
ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju
Organizacja nie posiada udziałów i akcji

3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach

W związku ze zmianą Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku i wprowadzeniem zmian zasad sporządzania sprawozdań
finansowych dla organizacji pozarządowych od roku 2017 sprawozdanie finansowe jest sporządzane zgodnie ze wzorem określonym w
załączniku 6 do wyżej wymienionej ustawy. 
Zmieniono również sposób ujęcia wyniku finansowego za lata poprzednie. 
Dotychczas wynik finansowy za rok poprzedni stanowił przychody/koszty roku bieżącego. Od roku 2017 wynik finansowy za lata poprzednie
ujmowany jest w pozycji bilansu „pozostałe fundusze”. 
Z pozostałych funduszy tworzonych z wyniku finansowego za lata poprzednie można pokrywać straty.
W sprawozdaniu finansowym w danych porównywalnych za rok 2016 zaprezentowano ujęcie wyniku według nowych zasad.

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

Darowizny otrzymane 339 819,54

Darowizny 1% 1 175 982,90

Zbiórki publiczne 10 607,68

Dotacje, subwencje i dopłaty 11 000,00

Przychody z odpłatnej działalności statutowej 30 380,00

Sprzedaż towarów i usług 4 410,50

Przychody finansowe 42 061,05

Pozostałe przychody operacyjne 32,33

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

        Druk: NIW-CRSO



Koszty nieodpłatnej działalności statutowej Materiały informacyjne 6 729,16 Usługi informacyjne 750,03 Pozostałe materiały 1 124,00 Umowa
o pracę 53 024,43 Umowa cywilno prawne 237,36 Ubezpieczenia obowiązkowe 10 565,06 Delegacje 193,64 Wsparcie dla Centrum
Onkologii 14 285,55 Koszty ręki 3D Skanowanie rąk i opracowanie projektu 1 900,00 Druk elementów ręki 6 649,81 Prace wykończeniowe
z opakowaniem 2 154,54 Przygotowanie multimedialnej relacji z historiami bebefic 4 999,95 Zorganizowanie spotkania uczestników projektu 4
856,91 Instruktaż rehabilitacyjny 500,00 Koordynacja działań 1 915,00 Świadczenia dla beneficjentów Sprzęt rehabilitacyjny i artykuły
medyczne 237 880,65 Pozostałe materiały 18 724,51 Pobyty rehabilitacyjne 101 652,47 Operacje 126 350,99 Zabiegi fizjoterapeutyczne 365
141,35 Leczenie i konsultacje lekarskie 48 673,69 Pozostałe usługi 14 620,31 Przejazdy beneficjentów 167 821,63 Materiały i usługi
informacyjne beneficjentów 8 390,52 Noclegi beneficjentów 11 828,44 Dofinansowanie działalności punktu konsultacyjno instruktażo
Wynagrodzenie fizjoterapeuty brutto 8 000,00 Wynagrodzenie asystenta brutto 600,00 Wynajem pomieszczeń 2 160,00 Koszty biurowe
240,00 Punkt konsultacyjny Leki i atykuły medyczne 75,70 Materiały i sprzęt rehabilitacyjny 164,00 Środki czystości 201,14 Wyposażenie 1
014,00 Materiały eksploatacyjne 151,48 Pozostałe materiały 66,90 Usługi obce Usługi informacyjne 2 000,00 Umowa cywilno prawna 13
433,71 Świadczenia na rzecz pracowników 1 689,16 Dojazdy lekarzy specjalistów 8 982,81 Noclegi lekarzy 1 720,00 Organizacja
konsultacji 1 667,67 Koszty działalności gospodarczej 3 392,60 Materiały biurowe 221,40 Usługi pocztowe 360,20 Wynagrodzenia 2 418,00
Wartość sprzedanych towarów 393,00 Koszty administracyjne Materiały 12 316,50 Materiały informacyjne 309,11 Wyposażenie 6 350,86
Materiały biurowe 1 734,91 Materiały eksploatacyjne gospodarcze 3 763,56 Pozostałe 158,06 Usługi obce Usługi informacyjne 6 776,09
Usługi pocztowe 1 164,96 Koszty bankowe 1 425,02 Wynajem biura 9 465,00 Tele komunikacja 2 016,07 Pozostałe 686,14 Opłaty sądowe
350,00 Umowa o pracę 59 374,96 Umowa cywilno prawna 28 736,50 Świadczenia na rzecz pracowników 12 431,88 Amortyzacja liniowa
157,85 Amortyzacja jednorazowa 3 917,99 Delegacje 2 960,61 Koszty z tytułu odsetek zapłac., zaracho 0,32 koszty z tyt. różnic kursowych
2 561,49

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Fundusz statutowy w okresie sprawozdawczym nie uległ zmianie.

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

Przychody z alokacji 1% 1 175 982,90 Koszty finansowane z 1% 1 188 780,36 Materiały informacyjne 6 729,16 Usługi informacyjne 750,03
Pozostałe materiały 1 124,00 Umowa o pracę 53 024,43 Umowa cywilno prawne 237,36 Ubezpieczenia obowiązkowe 10 565,06 Delegacje
193,64 Wsparcie dla Centrum Onkologii 14 285,55 Sprzęt rehabilitacyjny i artykuły medyczne 237 880,65 Pozostałe materiały 18 724,51
Pobyty rehabilitacyjne 101 652,47 Operacje 126 350,99 Zabiegi fizjoterapeutyczne 365 141,35 Leczenie i konsultacje lekarskie 48 673,69
Pozostałe usługi 14 620,31 Przejazdy beneficjentów 167 821,63 Materiały i usługi informacyjne beneficjentów 8 390,52 Noclegi
beneficjentów 11 828,44 Dofinansowanie działalności odpłatnej 786,57

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

Informacje i objaśnienia wymienione w załączniku nr 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości nie występują w jednostce.

 

Data sporządzenia:

Data zatwierdzenia: 2018-06-30

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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