
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 nie ma żadnych zobowiązań z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nie
uwzglednionych 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

Fundacja nie udziela kredytów członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących, a takze nie ma zobowiązań zaciągnietych
w ich imieniu tytułem gearancji i poręczeń wszelkiego rodzaju.

3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach

1.Środki trwałe, umorzenie środków trwałych, środki trwałe w budowie  opisane są w Informacji dodatkowej dołaczonej do sprawozdania
finasowego (tabela).- strona  www.mimowszystko.org

2.Wartości niematerialne i prawne. umorzenie wartoście nimaterialnych i prawnych opisane są w Informacji dodatkowej dołączonej  do
sprawozdania finansowego (tabela)- strona www.mimowszystko.org

3.ST i WNiP o okresie użytkowania dłuższym niż rok , lecz o wartosci  do 10.000,00 zł odpisuje się w koszty pod data przekazania do
użytkowania w pełnej wartosci początkowej, jako zuzycie materiałów.

4. Środki trwałe w budowie wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku  z ich nabyciem lub
wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

5.Inwestycje krótkoterminowe wycenia sie według ceny (wartości) rynkowej albo wg ceny nabycia lub ceny (wartosci ) rynkowej, zależnie od
tego, która z nich jest niższa a krtótkoterminowe inwestycje, dla których nie istniej aktywny rynek w inny sposób określanej wartości godziwej.

6.Rzeczowe składniki aktywów obrotowych  wycenia się wg cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od cen ich sprzedaży netto
na dzień biNalansowy.

7.Należności i udzielone pożyczki wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem ostrożności.

8.Zobowiązania wycenia się wg wymaganej zapłaty , przy czym zobowiązania finansowe, których uregulowanie zgodnie z umową następuje
drogą wydania aktywów finansowych innych niż środki pieniężne lub wymiany na instrumenty finansowe wg wartości godziwej.

9.Rezerwy wycenia się wg  w uzasadnionej, wiarygodnej oszacowanej wartości.

10.Kapitały fundusze własne z wyjątkiem udziałów (akcji) własnych oraz pozostałe aktywa i pasywa wycenia sie w wartosci nominalnej.

 

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 działalnosci statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego

Darowizny pieniężne

2018-2.838.800,32 zł. (25,70%)

2017-2.692.525,43 zł.(20,98%)

Przychody z 1%

2018-4.215.162,91 zł.(38,30%)

2017-4.173.060,96 zł.(32,52%)

Przychody ze spadków i zapisów

        Druk: NIW-CRSO

http://www.mimowszystko.org


2018-277.350,43 zł.(2,50%)

2017-1.648.288,63 zł.(12,85%)

Przychody ze zbiórek Publicznych

2018-50.296,01 zł.(0,45%)

2017-51.355,21 zł.(0,40%)

Przychody z nawiazek sądowych

2018-19.886,7 zł.(0,17%)

2017-3.857,63 zł.(0,03%)

Przychody ze źródeł publicznych

1.495.342,84 zł.(13,50%)

2017-2.117.556,17 zł.(16,51%)

Przychody NFZ

2018-0 Przychody z NFZ w roku 2018 zostały ujęte w pozycji  działalności opdpłatnej

2017-721.663,54 zł.(5,63%)

Inne przychody statutowe 

2018-252.726,03 zł.(2,29%)

2017-183.333,95 zł.(1,43%)

Przychody z działalnosci statutowej odpłatnej

2018-1.144.531,56 zł.(10,37%)

2017-279.183,33 zł.(2,18%)

Przychody  ze sprzedaży usług, towarów, materiałów

2018-222.233,05 zł.(2,01%) 

2017-323.007,41 zł.(2,52%)

Pozostałe przychody operacyjne 

2018-400.464,68 zł.(3,63%)

2017-527.757,97 zł.(4,11%)

Przychody finansowe

2018-119.185,20 zł.(1,08%)

2017-107.651,37 zł.(0,84%)

 Fundacja w 2018 otrzymała dotację:

1.Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego kwota 421.000,00

2.PFRON- oddział pomorski  616.442,84 zł.

3.PFRON - oddział Małopolski 331.920,00 zł.

4.Powiat Wejherowski 36.880,00 zł.

 

 

        Druk: NIW-CRSO



 

 

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

I. Informacja o strukturze poniesionych kosztów

1.Koszty realizacji działalności statutowej pożytku publicznego

2018-5.991.476,02 zł. (55,84%)

2017-8.200.653,58 zł.(72,65%)

2.Koszty realizacji działalnosci statutowej odpłatnej pożytku publicznego

2018-2.253.041,06 zł(21,00%)

2017-279.679,03 zł.(2,48%)

3.Koszt własny związany ze sprzadażą usług, materiałów i towarów

2018-22.138,01 zł.(0,21%)

2017-44803,65 zł. (0,40%)

4. Koszty ogólnego zarządu

2018-2.204.108,90 zł. (20,54%)

2017-2.299.675,97 zł. (20,37%)

5.Pozostałe koszty operacyjne

2018-241.212,47 zł.( 2,25%)

2017-389.164,65 zł. (3,45%)

6. Koszty finansowe

2018-17.601,47 zł.(0,16%)

2017-73.117,00 zł. (0,65%)

II.

Koszty rodzajowe w podziale na grupy

1.Amortyzacja

2018-1.066.646,22 zł

2017-1.094.863,83 zł.

2.Zużycie materiałów i energii

2018-1.352.530,92 zł.

2017-1.184.177,68 zł.

3. Usługi obce

2018-2.933.966,19 zł.

2017-3.677.773,45 zł.

4.Podatki i opłaty

2018-59.542,29 zł.

        Druk: NIW-CRSO



2017-41.943,11 zł.

5.Wynagrodzenia

2018-4.743.938,36 zł.

2017-4.580.599,55 zł.

6.Ubezpieczenia

2018-16.626,87 zł.

2017-18.300,57 zł.

7.Pozostałe koszty

2018-297.503,14 zł.

2017-227.154,04 zł.

 

 

 

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

 Struktura funduszu statutowego Fundacji Anny Dymnej Mimo Wszystko została zawarta w Zestawieniu zmian w kapitale(funduszu )własnym
stanowiącym odręby element sprawozdania fiannsowego.

Fundusz statutowy na początek roku obrotowego 2018 wynosił 41.205.033,47  zwiększenia na kwotę 1.540.601,72 zł Stan na koniec okresu
obrotowego wyniósł 42.745.635,19

Zgodnie z uchwałą Rady Fundacji zysk bilanowy netto został przeznaczony na zwiększenie 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

Przychody z 1% 2018

Kwota 1 % pozostająca w dyspozycji  Fundacji z lat poprzednich wynosiła 3.183.991,61 zł

Kwota 1% uzyskana z wpłąt w 2018 roku wyniosła 4.215.162,91 zł

Razem 7.399.154,52 zł

 Działania na które wydatkowano środki pozyskane z 1%   w roku 2018:

1.Pomoc osobom niepełnosprawnym i chorym, rzeczowa i finansowa (pomoc społeczna) 1.392.400,76 zł.

2.Koszty ogólnego zarządu 1.049.638,38 zł.

3.Organizacja festiwali, konkursów, pokazów osób niepłanosprawnych 680.736,06 zł.

4.Promocja i informacja o działalności fundacji 532.469,59 zł.

5.Organizacja aukcji charytatywnych 62.577,08 zł.

6.Promocja i organizacja wolontariatu 1.878,40 zł.

7.Prowadzenie i utrzymanie ośrodków "Dolina Słońca" w Radwanowicach (Oddział Dzienny Psychiatryczny, Rehabilitacyjny, Warsztaty
Terapii Artystycznej ) , "Spotkajmy się " w Lubiatowie Warsztaty Terapii Zajęciowej 537.383,24 zł.

 

        Druk: NIW-CRSO



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

Brak istotnych informacji innych niż wymienionych w pkt1-7, które mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i
finansowej oraz wynik finansowy Fundacji.

Data sporządzenia: 2019-03-27

Data zatwierdzenia: 2019-05-27

Iwona Irzyk Maja Jaworska Anna Dymna

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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