
                                             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.

    Nie dotyczy

2.  Informacje o kwotach zaliczek i kredytów udzielonych członkom organów
 
    administracyjnych, zarządzających i nadzorujących, ze wskazaniem oprogramowania,
   
    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

   Stowarzyszenie posiada rzeczowe aktywa trwałe w postaci dwóch aktywatorów kaszlu o
   
   cenie zakupu  44120,00. Wartość umorzona na koniec  roku 2019 wyżej wymienionych 

   aktywatorów wyniosła 44120,00. Rzeczowe aktywa trwałe w postaci gruntów, budynków,

    lokali, obiektów inżynierii lądowej i wodnej oraz urządzeń technicznych, maszyn i środków
  
    trwałych używanych na  podstawie umowy najmu lub dzierżawy Stowarzyszenie nie posiada.

   Wartości niematerialnych i prawnych Stowarzyszenie nie posiada.

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  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

  oraz informacje o przychodach z tytułu składek członkowskich i dotacji przychodzących



    ze środków publicznych.

    Stowarzyszenie otrzymało przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

    w wysokości    512934,85 zł   w tym:

    a  składki brutto określone statutem:       11530,00

    b.  darowizny :         32466,28

    c.  przychody z 1% podatku :   342288,45
 
    d.  zbiórki publiczne:    125845,16

    Pozostałe przychody to odsetki od lokat bankowych w wysokości  804,96.

5. Informacje o strukturze poniesionych  kosztów

   Stowarzyszenie poniosło tylko koszty statutowej nieodpłatnej pożytku  publicznego,

   na  które składały się wyłącznie świadczenia pieniężne w kwocie:  437499,20

  a.  refundacja rehabilitacji i turnusów rehabilitacyjnych :    166539,00

  b. refundacja leków i preparatów wzmacniających :   27068,52

  c. refundacja sprzętu rehabilitacyjnego i innego :   88053,16

  d. refundacja wózków inwalidzkich i części do nich :   34057,44

  e. leczenie preparatem MSC :  58800,00

  f. refundacja pozostałych rzeczy (np. okularów korekcyjnych, artykułów higienicznych, 

     ortez, materacy, poduszek itp.)  :     46300,15

  g. koszty administracyjne dotyczące nieodpłatnej działalności  pożytku
      
     publicznego :   16680,93   

     Koszty administracyjne składają się z :

    a.  zużycie materiałów i energii :   235,96
 
    b. usługi obce :    16444,97

   c. wynagrodzenie :        -

  d.  ubezpieczenie społeczne :  -



6.  Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego.

     Fundusz statutowy zwiększany jest z przeniesienia dodatkowego wyniku finansowego
    
     ustalonego za poprzedni rok obrotowy.

7.  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.

    Stowarzyszenie uzyskało z tytułu 1% podatku  dochodowego odo osób fizycznych

    w kwocie:   342288,45

    W roku 2021  wydatkowano z   1%  podatku dochodowego od osób fizycznych

    w kwocie:  354418,27

    a. refundacja rehabilitacji i turnusów rehabilitacyjnych :  158939,00

    b. refundacja leków i preparatów wzmacniających :   27068,52

   c. refundacja sprzętu rehabilitacyjnego i innego :   88053,16

   d. refundacja wózków inwalidzkich i ich części do nich:    34057,44

   e. leczenie preparatem MSC:         -

   f. Refundacja pozostałych rzeczy (np. okularów korekcyjnych, artykułów higienicznych,
    
      cewników, ortez, materacy, poduszek itp.)  :  46300,15

8.  Inne informacje niż wymienione w pkt 1-7, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć
  
     na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik jednostki, w tym dodatkowe informacje 

    i objaśnienia wymienione  w załączniku nr 1 do ustawy, o ile mają zastosowanie do jednostki.

   Wpływ na sytuację finansową Stowarzyszenia ma wielkość przychodów i darowizn

   i 1% podatku dochodowego od osób fizycznych, gdyż są one głównym  źródłem

   finansowania działalności oraz wielkość poniesionych w danym roku kosztow.
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