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
Zobowiązania krótkoterminowe
Stan na
31.12.2019

Stan na
31.12.2018

Wobec pozostałych jednostek

1 287,01

6 425,53

a) kredyty i pożyczki

0,00

0,00

b) z tytułu emisji dłużnych pap. wart.

0,00

0,00

c) inne zobowiązania finansowe

0,00

0,00

d) z tytułu dostaw i usług

1 287,01

6 425,53

– do 12 miesięcy

1 287,01

6 425,53

Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej
Koszty realizacji zadań statutowych

32 214,87
25 361,24

Wynik finansowy na działalności statutowej

6 853,63

Koszty administracyjne

22 041,14

Przychody finansowe
Koszty finansowe
Wynik finansowy za 2019

50,18
13,36
-15 123,97

Aktywa trwale nie występują. Inwestycje krótkoterminowe obejmują środki pieniężne na rachunkach bankowych i w kasie 103 414,78 zł.
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe nie występują. Fundusz statutowy wynosi 1500,00 zł. Wynik finansowy netto za rok obrotowy
2019 wynosi – 15123,97 zł.
Druk: NIW-CRSO

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
Wyszczególnienie

Kwota na
31.12.2019

%w
Stan na
strukturze 31.12.2018

% w strukturze

Przychody z
działalności
statutowej
nieodpłatnej

32 214,87

100%

39724,58

100%

13,50

0,99

0,00

86,50

39723,59

100

razem w tym:
a) składki
członkowskie
b) darowizny pieniężne 4 350,00
c) dotacje
d) 1 % odpisu podatku 27 864,87
e) zbiórka publiczna
Przychody finansowe 50,18

412,10

razem w tym:
odsetki bankowe

50,18

412,10

Przychody
operacyjne

13,36

0,00

pozostałe przychody

I . Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej 2019 rok:
Wpływy z tytułu 1 % od osób fizycznych – 27 864,87
Wpływy z tytułu darowizn pieniężnych od osób fizycznych – 2 850,00
Wpływy z tytułu darowizn od osób prawnych- 1 500,00
5. informacje o strukturze poniesionych kosztów
Koszty

Koszty
31.12.2018

Druk: NIW-CRSO

Wyszczególnienie

31.12.2019

kwota

% w strukturze kwota

%w
strukturze

razem w tym:

47 402,38

100,00

81 862,34

100,00

1) koszty realizacji zadań
statutowych nieodpłatnych

25 361,24

53,50

48 650,78

59,43

2) koszt realizacji zadań
statutowych odpłatnych

0,00

0,00

0,00

0,00

3) koszty administracyjne

22 041,14

46,50

29 211,56

35,68

5) koszty finansowe

0,00

0,00

0,00

0,00

a) odsetki od pożyczek

0,00

0,00

0,00

0,00

b) pozostałe koszty finansowe

0,00

0,00

0,00

0,00

6) koszty operacyjne

0,00

0,00

4 000,00

4,89

a) koszty sprzedaży środków trwałych 0,00

0,00

0,00

0,00

b) pozostałe koszty operacyjne

0,00

4 000,00

0,00

Koszty działalności statutowej

w tym:

w tym:

0,00

1. Na koszty działalności Fundacji w kwocie 47 402,38 składają się :
2. Koszty działalności statutowej nieodpłatnej – 25 361,24
Zakup leków na kwotę 4347,80
Koszty terapii na kwotę 2 140,00
Koszty leczenia , konsultacji 7 437,90
Koszty poprawy warunków socjalno-bytowych 9 155,07
Pomoc fizjoterapeutyczna 1280,47
Zakup sprzętu rehabilitacyjnego 1000
3 Koszty ogólne Fundacji ,, Usłysz Marzenia” finansowane z wpływów z 1% – 22 041,14
Materiały 100,00
Usługi obce 16 662,61
Wynagrodzenia
4 609,69
Ubezpieczenia społeczne 668,84
6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego
Druk: NIW-CRSO

Na fundusz statutowy wpływa wynik finansowy za poprzedni rok obrotowy, który odnosi się po zatwierdzeniu rocznego sprawozdania na
funduszu własnego.
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
Z wpływów z 1 % kwotę 25 361,24 przeznaczono na sfinansowanie kosztów leczenia, rehabilitację podopiecznych Fundacji ,, Usłysz
Marzenia ”:
Wawrzyńczak Karolina 16 549,57
Inni 1 000,00
Tymiński J 1 141,20
Oleksiak J 3 130,47
Kurowski J 1 040,00
1. Koszty ogólne Fundacji ,, Usłysz Marzenia” finansowane z wpływów z 1% – 22 041,14
Materiały 100,00
Usługi obce 16 662,61
Wynagrodzenia
4 609,69
Ubezpieczenia społeczne 668,84
Wpływy z 1% od osób fizycznych w 2019 roku– 27 864,87
- Z wpływów z 1% kwotę 25 361,24 przeznaczono na sfinansowanie kosztów zakupu
Sprzęt medyczny,
Środki higieniczne, pielęgnacyjne,
Transport Podopiecznego w celach diagnostycznych, leczniczych, rehabilitacyjnych
Zakup okularów korekcyjnych dla osób niepełnosprawnych
. Koszty związane z montażem ręcznego sterowania gazem i hamulcem w samochodzie osoby niepełnosprawnej
. Turnus rehabilitacyjny z rehabilitacją
. Usługi fizjoterapeutyczne
. Trening uwagi słuchowej metodą Tomatisa
. Fundacja współfinansuje :
- zajęcia gimnastyki korekcyjnej i pływania korekcyjnego
- rehabilitacje ruchową – zajęcia sportowe

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: 2020-06-30
Data zatwierdzenia:

Druk: NIW-CRSO

Małgorzata Ciach

Aneta Pakieła , Maria Oleksiak

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

