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
1. Majątek trwały występuje ich wartość na 31.12.2020 wynosi 13.260,35 zł netto.
Środki trwałe w ewidencji to:
- koncentrator tlenu -25 szt 77.364,94
- łóżko rehabilitacyjne 4 szt 9.400,00
- pulsoksymetr 46 szt 6.723,00
- brama segmentowa 4.146,00
- pompa infuzyjna strzykawkowa 7.776,00
- nebulizator 5 szt 1.150,00
- koflator (asystor kaszlu) 24.000,00 (amortyzowany)
2. Zobowiązania wobec Budżetu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli nie
występowały w 2020 roku.
3. Odpisy aktualizujące wartości należności nie występowały.
4. Wszystkie zobowiązania regulowane są zazwyczaj w terminach płatności i nie przekraczają pod względem okresu wymagalności okresu do
12 miesięcy.
5. Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów z działalności statutowej nie uległa zmianie.
6. Aktywa obrotowe:
- środki finansowe w kasie 19.744,31 zł
● Kasa Wiśniowa 11.385,08 zł
● Kasa Andrychów 8.359,23 zł
- środki finansowe na rachunku bankowym 2.792.276,19 zł
● Rachunek podstawowy 1.069.711,10 zł
● Rachunek konta 1 % 844.042,85 zł
● Rachunek Konta Andrychowa 1.727,38 zł
● Rachunek Euro 1.465,78 Euro - 6.764,28 zł
● Rachunek USD 231.489,62 USD - 870.030,59 zł
- krótkoterminowe rozliczenie międzyokresowe : 1.721,00 zł
7. Pasywa – Fundusze własne:
- Fundusz statutowy: 885,24
- Wynik finansowy 1.901.903,08
8. Pasywa – Zobowiązania i rezerwy:
- Zobowiązania 36.805,66
W 2020 roku nie wystąpiły przychody i koszty z działalności zaniechanej.
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

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP: 2021-10-15

Przychody w 2020 roku wynoszą 6.822.612,20 zł i pochodzą z następujących źródeł:
1. Działalność statutowa nieodpłatna pożytku publicznego: 6.803.455,24 w tym:
a) składki członkowskie: 125,00
b) odpis 1% podatku dochodowego: 776.336,04 zł , w tym na subkonta podopiecznych
przekazano: 642.226,24
c) darowizny pieniężne: 3.434.482,39
➢ od osób fizycznych: 2.309.605,48
➢ od podmiotów gospodarczych: 935.681,91
➢ od organizacji non-profit: 189.195,00
d) zbiórki publiczne i niepubliczne: 2.592.511,81
➢ zbiórki publiczne: 1.358.666,35
➢ zbiórki niepubliczne: 1 233 845,46
2. Przychody finansowe: 19.044,08
3. Przychody operacyjne: 112,88
5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP: 2021-10-15

Koszty w 2020 r. wynoszą: 4.920.709,12 zł. Poniżej przedstawiamy strukturę poniesionych
kosztów.
1. Koszty statutowe poniesione z 1%: 198.846,47, w tym:
➢ pomoc chorym dzieciom w ramach subkont: 25.765,08, w tym:
Przemek H: 680,54
Madzia K: 3.886,09
Marysia M: 1.857,05
Weronika P: 2.763,23
Milena S: 8.350,84
Marysia i Oluś S: 8.227,33
➢ pomoc chorym dorosłym w ramach subkont: 37.714,52
Andrzej L: 31.841,52
Zbyszek N 200,00
Robert P: 5.673,00
➢ pomoc chorym dzieciom poza subkontami: 82.664,94
➢ pomoc chorym dorosłym poza subkontami: 5.905,93
➢ wypożyczalnia sprzętu Wiśniowa: 37.578,30 w tym:
• zakup sprzętu: 23.088,00
• serwis sprzętu: 14.490,30
➢ wypożyczalnia sprzętu Andrychów – zakup sprzętu: 9.217,70
2. Koszty statutowe poniesione z darowizn: 4.582.456,70 , w tym:
➢ pomoc chorym dzieciom w ramach subkont: 3.674.149,46 w tym:
Alicja D: 113.417,75
Przemek H: 174,17
Madzia K: 480,00
Marysia M: 3.311.686,61
Milena S: 4.230,00
Marysia i Oluś S: 243.707,50
Zosia Wa 453,43
➢ pomoc chorym dorosłym w ramach subkont: 500.454,55
Andrzej L: 35.313,95
Zbyszek N: 423.965,53
Józek N: 41.175,07
➢ pomoc chorym dzieciom poza subkontami: 404,60
➢ pomoc chorym dorosłym poza subkontami: 262.637,17
➢ Dzień Dziecka dla dzieci chorych i osieroconych: 6.035,94
➢ Mikołaj dla dzieci chorych i osieroconych: 22.814,10
➢ upominki urodzinowe dla dzieci chorych pod opieką hospicjum: 4.496,83
➢ wsparcie hospicjum: 34.622,42
➢ Pola Nadziei (promocja opieki hospicyjnej, wolontariatu i pozyskiwanie
środków na działalność): 14.199,10
➢ Imienne akcje pozyskiwania środków dla podopiecznych: 15.003,70
➢ Kiermasz Świąteczny (promocja wolontariatu i pozyskiwanie środków na
działalność): 300,30
➢ wypożyczalnia sprzętu Andrychów: 40.683,61
➢ koszty pozostałe: 654,92
➢ amortyzacja środków trwałych 6000,00
KOSZTY STATUTOWE RAZEM 4.781.303,17
3. Koszty administracyjne: 49.781,36
4. Koszty finansowe 89.624,59
Koszty administracyjne stanowią 1,01 % kosztów ogółem.
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 2020 roku łącznie wyniosły 776.336,04 w tym na subkonta podopiecznych wpłynęło
642.226,24.
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Koszty statutowe poniesione z 1%: 198.846,47, w tym:
➢ pomoc chorym dzieciom w ramach subkont: 25.765,08, w tym:
Przemek H: 680,54
Madzia K: 3.886,09
Marysia M: 1.857,05
Weronika P: 2.763,23
Milena S: 8.350,84
Marysia i Oluś S: 8.227,33
➢ pomoc chorym dorosłym w ramach subkont: 37.714,52
Andrzej L: 31.841,52
Zbyszek N 200,00
Robert P: 5.673,00
➢ pomoc chorym dzieciom poza subkontami: 82.664,94
➢ pomoc chorym dorosłym poza subkontami: 5.905,93
➢ wypożyczalnia sprzętu Wiśniowa: 37.578,30 w tym:
• zakup sprzętu: 23.088,00
• serwis sprzętu: 14.490,30
➢ wypożyczalnia sprzętu Andrychów – zakup sprzętu: 9.217,70

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
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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

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP: 2021-10-15

