
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.

3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach

Aktywa obrotowe:

- środki finansowe w kasie   7.550,07 zł, w tym: kasa Wiśniowa: 3.207,22 zł, kasa Andrychów: 4.342,85 zł

- środki finansowe na rachunku bankowym 899.838,56 zł, w tym: Rachunek podstawowy: 613.093,33 zł, Rachunek konta 1 % : 267.015,45
zł, Rachunek zbiórek: 0,00 zł, Rachunek Konta Andrychowa: 19.729,78 zł

- krótkoterminowe rozliczenie międzyokresowe nie występują

Pasywa – Fundusze własne:

- Fundusz statutowy: 885,24

- Wynik finansowy roku bieżącego: 399.299,64

Pasywa – Zobowiązania i rezerwy:

- Zobowiązania 39.552,37

W 2019 roku nie wystąpiły przychody i koszty z działalności zaniechanej, jak również straty i 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 w 2019 r. wynoszą 1.268.819,32 PLN i pochodzą z następujących źródeł:

1. działalność statutowa nieodpłatna pożytku publicznego razem ze składkami członkowskimi: 1.267.722,74 w tym: a) składki
członkowskie: 110,00, b) odpis 1% podatku dochodowego: 260.319,00, c) darowizny pieniężne: 442.319,80, d) zbiórki publiczne i
niepubliczne: 564.973,94

2. przychody finansowe: 66,81
3. przychody operacyjne: 1.029,77

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Poniesione koszty w 2019 r.: 869.519,68 PLN.

1. Koszty statutowe z konta 1%: 158.432,21 (w tym: koszty subkont – pomoc chorym: 84.967,08, pomoc chorym dzieciom poza
subkontami: 40.888,18, pomoc chorym dorosłym poza subkontami: 1.895,88, wypożyczalnia sprzętu Wiśniowa: 23.198,17,
wypożyczalnia sprzętu Andrychów: 7.482,90),

2. Koszty statutowe z konta podstawowego: 672.302,27 (w tym: koszty subkont - pomoc chorym dzieciom: 426.229,43, koszty subkont
- pomoc chorym dorosłym: 72.703,80, pomoc chorym dzieciom poza subkontami: 4.164,61, pomoc chorym dorosłym poza
subkontami: 33 893,44, dzień dziecka: 5558,03, Mikołaj dla dzieci chorych i osieroconych: 4371,81, upominki urodzinowe dla dzieci
chorych pod opieką hospicjum: 1945,35, upominki świąteczne dla pacjentów hospicjum: 1279,58, wsparcie hospicjum: 21977,31,
szkolenia: 450,00, Pola Nadziei: 26543,78, akcje zbierania środków dla podopiecznych: 3958,54, Kiermasz Świąteczny –
pozyskiwanie środków na działalność statutową): 4243,43, wypożyczalnia sprzętu Andrychów: 37013,60, amortyzacja: 7969,80,
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koszty pozostałe: 19 999,76.
3. Koszty administracyjne: 38.682,27, w tym związane z kontem 1%: 294,00
4. Pozostałe koszty operacyjne: 102,93

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Nie zwiększono funduszu statutowego i nie wykorzystywano go.

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 odpisu 1% podatku dochodowego w 2019 roku łącznie wyniosły 260.319,00, w tym na subkonta podopiecznych wpłynęło
142.788,40.

Łączne wydatki z konta 1%: 158.432,21, w tym:

1. Koszty subkont 1%: 84.967,08 (w tym: Subkonto Przemysław Horab: 6.102,56, Subkonto Weronika Pala: 4.445,44, Subkonto
Magdalena Klimek: 4.926,32, Subkonto Milena Solarz: 9.076,20, Subkonto Marysia i Oluś Szostak: 18.107,64, Subkonto Arek
Dudzik: 23.458,45, Subkonto Andrzej Lampa: 12.658,47, Subkonto Robert Palonek: 6.192,00)

2. Pomoc chorym dzieciom (poza subkontami): 40.888,18
3. Pomoc chorym dorosłym (poza subkontami): 1.895,88
4. Wypożyczalnia sprzętu Wiśniowa: 23.198,17 (w tym: zakup sprzętu: 7.325,77, serwis sprzętu: 14.492,40, obsługa wypożyczalni

(wynagrodzenie): 1.380,00)
5. Wypożyczalnia sprzętu Andrychów – zakup sprzętu: 7.482,90

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 dotyczy

Data sporządzenia: 2020-03-25

Data zatwierdzenia: 2020-09-13

Monika Stoch
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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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