
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

Fundacja Stonoga nie ma żadnych zobowiązań z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań
warunkowych nieuwzględnionych w bilansie. Jedyne zobowiązania finansowe Fundacji opisane są w części 3.

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

Aktywa trwałe                                     22.000,00zł          

 

Aktywa obrotowe                            988.454,98 zł

                -      zapasy                                                                                           11.069,43zł

                -      środki finansowe w kasie                                                                3.243,47zł

                -      środki finansowe na rachunkach bankowych                              797.140,66zł

                -      należności od odbiorców                                                              61.870,00zł

                -      rozliczenie podatku VAT                                                              110.681,85zł

                -      krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe                              4.449,57 zł                                                                     

Pasywa - Fundusz Własny            947.352,79 zł

                -      fundusz statutowy                                                                      160.000,00zł

                -      zysk z lat ubiegłych                                                                   379.270,52 zł

                -      strata z roku bieżącego (2019 r.)                                                408.082,27zł                     

Pasywa - Zobowiązania i rezerwy         63.102,19 zł

                -      zobowiązania z tytułu dostaw                                                        24.966,82zł

                -      zobowiązania z tytułu podatków                                                     2.685,00zł

               -     zobowiązania z tytułu ubezpieczeń                                                  19.320,25zł

                 -     zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                                             16.130,12zł         

 

 

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. działalność statutowa            1.772.887,94 zł

                -      darowizny od osób fizycznych                                                   919.255,12zł         

        Druk: NIW-CRSO



                -      darowizny od osób prawnych                                                     180.852,70zł

                -      darowizny od innych fundacji                                                        7.137,65zł         

                -      zbiórki publiczne                                                                         141.988,23zł       

                -      przychody z 1% OPP                                                                   493.721,48zł       

                -      darowizny na pomoc dla Afryki                                                        230,00zł         

                 -     pozostałe darowizny                                                                      6.734,14zł      

                -      aukcje charytatywne                                                                    21.292,75 zł

                -      darowizny – wpłaty Facebook                                                         1.675,87 zł

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

1. koszty działań statutowych, nieodpłatnych                                      1.236.952,26 zł          

                -      zakup usług i materiałów dla podopiecznych                        800.427,41zł

                -      zużycie materiałów i energii                                                       1.333,00zł

                -      materiały i usługi promujące 1% OPP                                      44.310,55zł

                -      usługi obce                                                                              82.847,10 zł

                -      wynagrodzenia                                                                      255.345,31 zł

                -      ubezpieczenia społeczne                                                         51.791,63zł

                -      pozostałe koszty                                                                          897,26 zł        

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

1. fundusz założycielski wynosi 4 000,00 PLN i składa się z wkładów przekazanych przez dwóch Fundatoróww wysokości po 2 000,00
PLN.

                                                                      

1. zestawienie zmian w funduszu statutowym:

      -     stan na dzień 01.01.2019r.                                                                160.000,00  zł

      -      zwiększenie (część zysku z lat poprzednich)                                               0,00 zł

      -     stan na dzień 31.12.2019r.                                                                  160.000,00 zł

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

a) Fundacja Stonoga w 2019r. udzieliła pomocy o wartości      800.427.41zł.

    Wydatki finansowane były z:                                                     

   -        darowizn                                            270.297,30 zł

   -        ze zbiórek publicznych                      279.506,57 zł

   -        ze środków  1%                                 250.623,58 zł

 

Pomoc była realizowana poprzez:                                                    

        Druk: NIW-CRSO



               -   sfinansowanie zakupu wózków inwalidzkich, ortez, łóżek i urządzeń do rehabilitacji, aparatów słuchowych,
urządzeńwspomagających oddychanie, krzesła i fotelikówortopedycznych oraz systemu do neurorehabilitacji                                                 

               -   sfinansowanie leczenia w szpitalach i ośrodkach rehabilitacyjnych, zajęć terapeutycznych, obozów rehabilitacyjnych
                                                 

               -   sfinansowanie zakupu leków i artykułów medycznych         oraz konsultacji lekarskich                       

               -   zapewnienie środków finansowych na leczenie i zabiegioperacyjne przeprowadzane w kraju i
zagranicą                                                     

                                                                      

b) Sposób wydatkowania środków pochodzących z 1%          podatku dochodowego od osób fizycznych.                                                

                                                                      

Wydatki finansowane z 1%:                     

                                                                                                                     

            zakup sprzętu                                  55.218,20zł

            rehabilitacja                                   132.917,90zł  

            leki i art. medyczne                          35.406,71zł

            leczenia i badania                            27.080,77zł                    

            razem:                                            250.623,58 zł             

                                                                      

                                                                      

            Pozostałe wydatki finansowane          z 1 %                                     

            Reklama i promocja 1% OPP          44 310,55 zł   

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

1. struktura zatrudnienia:

               -       pracownicy umysłowi - 7 osób          

Data sporządzenia: 2020-09-30

Data zatwierdzenia: 2020-08-20

KATARZYNA CIEŚLIK
SEBASTIAN CHMURA 
KATARZYNA CHMURA 
SYLWIA HARAZIN

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
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