
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 udzieliła poręczenia zobowiązań spółki Potrafię Pomóc sp. z o.o. do wysokości 25.000 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych)
na rzecz NIROPRIM sp. zoo z siedzibą w Katowicach w związku z zawartą umową najmu lokalu w celu kontynuacji prowadzenia Ośrodka
Edukacyjno- Rehabilitacyjnego we Wrocławiu.

Fundacja udzieliła poręczenia zobowiązań spółki Potrafię Pomóc sp. z o.o. do wysokości 40.000 zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych) na
rzecz Anny Rozwadowskiej w związku z zawartą umową najmu lokalu w celu kontynuacji prowadzenia Ośrodka Edukacyjno-
Rehabilitacyjnego we Wrocławiu. Wierzyciel Anna Rozwadowska wystąpiła na drogę sądową w stosunku do Fundacji o zapłatę roszczenia w
kwocie 21.774,19 zł wraz z odsetkami. Zdaniem fundacji roszczenie jest bezzasadne i wniosła o oddalenie roszczenia w całości.

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

Nie dotyczy

3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach

Wartość środków pieniężnych na rachunkach bankowych-                      70.322,71 zł

Wartość jednostek uczestnictwa w TFI-                                                 2.624.070,76 zł

Wartość należności-                                                                                   133.327,11 zł

Wartość zobowiązań-                                                                                 305.606,78 zł

Wartość rzeczowych aktywów trwałych, w tym:                                      402.005,56 zł

Wartość inwestycji rozpoczętych-                                                          66.431,64 zł

Wartość posiadanych udziałów-                                                                153.000,00 zł

Fundusz statutowy-                                                                                   431.528,91 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

Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej                        4.396.254,45 zł, w tym:

1. Dotacje      950,00 zł
2. Darowizny   878.578,49 zł, w tym:

1% podatku   073.529,29 zł
Darowizny od osób fizycznych       712,67 zł
Darowizny od osób prawnych       336,53 zł

3. Zbiórki publiczne         498,66 zł
4. Darowizny rzeczowe         392,50 zł
5. Nakrętkowo.pl         834,80 zł

 

Przychody statutowe z działalności odpłatnej                                    45.180,00 zł

1. Konferencja         040,00 zł
2. Działalność wspomagająca edukację         140,00 zł
3. Diagnozy funkcjonalne         000,00 zł

 

        Druk: NIW-CRSO



Przychody finansowe                                                                          83.921,88 zł

 

Przychody operacyjne                                                                        80.348,99 zł

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Koszty działalności statutowej nieodpłatnej                            2.872.068,00 zł

            sfinansowane z 1% podatku                                       2.175.561,29 zł

1. Refundacje dla Podopiecznych   022.887,57 zł

sfinansowane z 1% podatku                                       1.706.416,91 zł

2. Dofinansowania      145,00 zł

sfinansowane z 1% podatku                                          122.145,00 zł

3. Konferencje          169,01 zł

sfinansowane z 1% podatku                                              6.156,01 zł

4. Zbiórki publiczne        571,63 zł
5. Działania informacyjne      310,09 zł

sfinansowane z 1% podatku                                          139.277,46 zł

6. Działania na rzecz wykluczenia społecznego        980,91 zł

sfinansowane z 1% podatku                                            18.327,16 zł

7. Nakrętkowo.pl        068,86 zł

sfinansowane z 1% podatku                                                 933,97 zł

8. Akcje charytatywne             623,21 zł

sfinansowane z 1% podatku                                                 623,21 zł

9. Wolontariat             675,48 zł

sfinansowane z 1% podatku                                                 565,88 zł

10. Pozostałe organizacje          331,44 zł

sfinansowane z 1% podatku                                              5.331,44 zł

11. Współpraca z innymi organizacjami          793,45 zł

sfinansowane z 1% podatku                                              2.764,95 zł

12. Mieszkanie Wytchnień        896,36 zł

sfinansowane z 1% podatku                                            44.211,98 zł

13. Kongres Organizacji Pozarządowych          662,46 zł

sfinansowane z 1% podatku                                              1.729,22 zł

14. Targi Organizacji Pozarządowych                                     958,91 zł

sfinansowane z 1% podatku                                                 958,91 zł

15. Wchodzę w rolę        057,26 zł
16. Koszty realizacji zadań publicznych      933,36 zł

 

        Druk: NIW-CRSO



Koszty działalności statutowej odpłatnej                                     55.571,44 zł

sfinansowane z 1% podatku                                             26.580,43 zł

1. Konferencja        609,00 zł

sfinansowane z 1% podatku                                              6.569,00 zł

2. Organizacja czasu wolnego        960,94 zł

sfinansowane z 1% podatku                                              3.820,94 zł

3. Diagnozy funkcjonalne        001,50 zł
4. Centrum Terapeutyczno- Diagnostyczne Chorób Rzadkich 190,49 zł

sfinansowane z 1% podatku                                                 16.190,49 zł

 

Koszty administracyjne                                                              564.397,97 zł

            sfinansowane z 1% podatku                                          531.301,01 zł

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

W 2019 nie nastąpiły zwiększenia i zmniejszenia wartości funduszu statutowego.

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

W 2019 roku fundacja pozyskała 3.073.529,29 zł z 1% podatku od osób fizycznych. W 2019 roku fundacja poniosła koszty w wysokości
3.008.603,74 zł sfinansowane ze środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.

Sposób wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych:

Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego       2.175.561,29 zł

Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego                 26.580,43 zł

Koszty administracyjne                                                           531.301,01 zł

Środki trwałe (w tym, środki trwałe w budowie)                     275.161,01 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

Na dzień 31.12.2019 roku wartość środków pieniężnych w ewidencji pozabilansowej 
na subkontach podopiecznych wyniosła  6.450.839,72 zł (zobowiązania warunkowe), w tym

Wartość aktywów netto na dzień bilansowy wyniosła 2.866.533,70 zł.

Środki przeznaczane są na refundację wydatków poniesionych przez podopiecznych 
w terminie do 14 dni roboczych od złożenia prawidłowo opisanych i podpisanych dokumentów zgodnie z Regulaminem gromadzenia środków
pieniężnych na subkontach. Wszelkie zobowiązania wobec podopiecznych oraz pozostałe regulowane są terminowo. 
Na przestrzeni kilku ostatnich lat zaobserwowano trend wzrostowy w pozyskiwanych przychodach fundacji. Zdaniem Fundacji nie ma
zagrożenia kontynuacji działalności.
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Pod koniec 2019 r. po raz pierwszy pojawiły się wiadomości z Chin dotyczące COVID-19 (koronawirusa). W pierwszych miesiącach 2020 r.
wirus rozprzestrzenił się na całym świecie, a jego negatywny wpływ objął wiele krajów. Chociaż w chwili publikacji niniejszego sprawozdania
finansowego sytuacja ta wciąż się zmienia, wydaje się, że negatywny wpływ na Fundację może nastąpić w dłuższej perspektywie czasu. Zarząd
Fundacji podjął działania mające na celu zapewnienie maksymalnej ochrony Fundacji przed spadkiem przychodów 
w latach przyszłych jednocześnie ograniczając do minimum poziom kosztów. Zarząd uważa taką sytuację za zdarzenie nie powodujące korekt
w sprawozdaniu finansowym za rok 2019, lecz za zdarzenie po dacie bilansu wymagające dodatkowych ujawnień. Ponieważ sytuacja wciąż się
rozwija, zarząd Fundacji uważa, że nie jest możliwe przedstawienie szacunków ilościowych potencjalnego wpływu obecnej sytuacji na
Fundację. Ewentualny wpływ zostanie uwzględniony w odpisach z tytułu utraty wartości aktywów i rezerwach na oczekiwane straty w 2020 r.
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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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