
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

Zobowiązania krótkoterminowe: 27  996,83

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 8 506,02

Zobowiązania z tytułu podatków 844,00

Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń 106,81

Pozostałe zobowiązania 18 540,00

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 udziela kredytów członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących, a także nie ma zobowiązań zaciągniętych 
w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju.

3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach

Na majątek Fundacji składają się:

 

 

Aktywa trwałe 3 188 206,41

Rzeczowe aktywa trwałe 3 188 206,41

Aktywa obrotowe 1 850 848,40

Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych 158 742,92

Należności krótkoterminowe 3 065,36

Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych 1 679 181,98

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 9 858,14

 

Fundusz własny 5 011 057,98
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Fundusz podstawowy (statutowy) 5 629 372,74

Wynik finansowy netto za rok obrotowy - 618 314,76

 

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 27 996,83

Zobowiązania krótkoterminowe 27 996,83

 

Bilans sporządzony na dzień 31.12.2017 r. wykazuje po stronie aktywów kwotę 5 039 054,81, gdzie zamknął się wynikiem ujemnym kosztów
nad przychodami na kwotę 618 314,76, która zmniejszy Fundusz statutowy w roku 2018.

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 podstawowej działalności operacyjnej: 1 0 012 172,49

Darowizny pieniężne 216 668,95

Przychody z 1% podatku dochodowego od osób
fizycznych 2 388 107,95

Dotacja z MOPS 6 830 659,00

Darowizny rzeczowe 1000,00

Przychody z wypożyczenia sprzętu rehabilitacyjnego 74 017,00

Przychody ze sprzedaży sprzętu rehabilitacyjnego 14 121,00

Przychody ze sprzedaży turnusów rehabilitacyjnych 317 523,00

Wpłaty na t. rehabilitacyjny przez: MOPS, PCPR,
STAROSTWO, URZĄD MIASTA 17 366,00

Refundacja z PFRON na miejsca pracy 101 955,36

Przychody finansowe (odsetki od rachunków bankowych) 12 853,83

Pozostałe przychody 37 900,40
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5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

 

Koszty nieodpłatnej działalności pożytku
publicznego:                                              9 415 517,89

Amortyzacja         64 556,38

Zużycie materiałów i energii 57 627,02

Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne
świadczenia 6 733 813,28

Pozostałe koszty 2 541 545,21

Pozostałe koszty operacyjne 17 976,00

 

 

Koszty odpłatnej działalności pożytku
publicznego:                                                            1 211 554,36

Amortyzacja 60 972,45

Zużycie materiałów i energii 122 348,08

Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne
świadczenia                                           940 197,11

Pozostałe koszty        &

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Bilans sporządzony na dzień 31.12.2017 r.  zamknął się wynikiem ujemnym na kwotę  618 314,76,  dlatego też nie zwiększy 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

Wpłaty 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za 2016 rok wyniosły 2 388 107,95 zł, z czego przekazano chorym na stwardnienie
rozsiane i inne schorzenia do 31.12.2017 r. na  kwotę   1 826 982,25.    

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

        Druk: NIW-CRSO



rachunkowości, o ile występują w jednostce

Nie zaistniały żadne przesłanki wskazujące na możliwość zmiany struktury przychodów i kosztów Fundacji o istotnym wpływie na sytuację
finansową Fundacji na Rzecz Chorych na SM   im. bł. Anieli Salawy.

Data sporządzenia:

Data zatwierdzenia: 2018-07-09

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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