
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 nie ma zobowiązań
zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju.

3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach

1. Aktywa trwałe: nie posiada
2. Aktywa obrotowe:
- środki finansowe w kasie: 36 648,64 zł
- środki finansowe na rachunkach bankowych: 1 809 853,86 zł

3. Pasywa -Fundusze własne: 1 846 502,50 zł. 

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

1. Przychody z działalności statutowej: 2 718 895,16 zł.

- Przychody z działalności statutowej odpłatnego pożytku publicznego: 676 984,88 zł.

Wyszczególnienie:

Turnusy Rehabilitacyjne w Rajgrodzie, Krynicy Morskiej i Lądku Zdrój oraz zimowisko we Włoszech  - suma przychodów: 457 515,88 zł

Łączne dofinansowanie PCPR/WCPR dla podopiecznych do turnusów rehabilitacyjnych: 171 549,00 zł

Szkolenia: 41 920,00  zł

Majówka Knieja: 6 000,00 zł

- Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego : 1 677 697,57 zł.

Wyszczególnienie:

1%:  1 677 697,57 zł.

- Pozostałe przychody określone statutem: 364 212,71 zł.

Darowizny finansowe od osób fizycznych: 23 736,69 zł

Darowizny finansowe od osób prawnych: 200 703,72  zł

Darowizny rzeczowe: 41 790,40 zł

Opłata manipulacyjna subkonta: 5 445,42 zł

Dom: 4 980,00 zł

Subkonta: 58 599,45 zł

Bal karnawałowy: 8 300,00 zł

Turnieje: 16 157,03 zł

        Druk: NIW-CRSO



Kursy: 4 500,00 zł 

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

1. Koszty realizacji zadań statutowych: 1 644 208,77 zł

- Koszty realizacji zadań statutowych działalności nieodpłatnej pożytku publicznego: 623 510,98 zł.

Dzień Dziecka: 10 255,00 zł

Basen/sala: 3 330,00 zł

Światowy Dzień Cukrzycy: 4 473,81 zł

Turnieje: 13 351,36 zł

Dom: 5 967,25 zł

Warsztaty: 315,68 zł

WOŚP: 2 100,00 zł

Insulin On Board: 595,80 zł

Suchy Las: 1 195,00 zł

impreza Mikołajkowa: 510,50 zł

Koszty Subkonta: 581 416,58 zł

- Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego: 700 090,71 zł.

Turnusy Rehabilitacyjne w Rajgrodzie, Krynicy Morskiej i Lądku Zdrój oraz zimowisko we Włoszech: 685 620,71 zł

Bal Karnawałowy: 14 470,00 zł

- Koszty pozostałej działalności statutowej: 320 607,08 zł.

Pokrycie 1%: 2 849,45 zł

Szkolenia kadry, personelu: 30 536,41 zł

koszty statutowe ogólne: 36 965,07 zł

wynagrodzenia statutowe: 28 306,37 zł 

Darowizny rzeczowe: 41 790,40 zł

Darowizny finansowe os. prawne: 180 159,38 zł

- Koszty ogólnego zarządu: 168 973,03 zł. 

 

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

- rzeczowei gotówkowe darowizny, zapisy i inne nieodpłatne przysporzenia,

- odsetki od kwot z deponowanych w bankach,

- dochody ze zbiórek i imprez publicznych,

- wpływy z działalności odpłatnej.

Majątek Fundacji przeznaczony jest przede wszystkimnarealizacjęstatutowego celu Fundacji,atakże na pokrycie kosztówjej utrzymania.

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%

        Druk: NIW-CRSO



podatku dochodowego od osób fizycznych

Przychód z 1% podatku dochodowego: 1 677 697,57 zł

Koszty pokryte z 1%: 1 000 673,89 zł

-koszty medyczne podopiecznych fundacji w tym: leki, wkłucia, glukometry, strzykawki, pompyitd.:

-koszty związanez życiem codziennym podopiecznych między innymi: sport, okulary korekcyjne, szkolenia, turnusy rehabilitacyjne, wyżywienie
bezglutenowe, pokrycie kosztów leczenia, zakupy żywieniowe, 

- organizacja imprez w charakterze informacyjnym, edukacyjnym i integracyjnym: Światowy Dzień Cukrzycy, Charytatywny Bal Karnawałowy,
Dzień Dziecka, Dzień Walki z Cukrzycą, zabiegi laseroterapia, piknik i etc.

Organizacja i przeprowadzanie edukacji diabetologicznej w placówkach oświatowych i dla podopiecznych, wsparcie psychologiczne,
dietetyczne, prawne; propagowanie aktywnego stylu życia: zajęcia sportowe, udział w turniejach.

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: 2020-06-25

Data zatwierdzenia: 2020-08-05

Joanna Manowska Dagmara Staniszewska

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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