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 posiada zobowiązań finansowych, gwarancji, poręczeń i innych 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
Fundacja nie udzielała żadnych zaliczek i kredytów członkom organów administracyjnych, zarządzających i nadzorujących
3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach
Rzeczowe składniki majątku

Wyszczególnienie

Stan na
początku roku Zwiększenia Zmniejszenia
obrotowego

Stan na
koniec roku
obrotowego

1. Grunty, w tym prawo
0
użytkowania gruntu

0

0

0

2. budynki, lokale i
obiekty inżynierii
lądowej

0

0

0

3. maszyny i urządzenia
259699,21
techniczne

19065,00

0

278764,21

4. środki transportu

0

0

0

0

5. inne środki trwałe

19997,84

0

0

19997,84

Suma

279697,05

19065,00

0

298762,05

0

Umorzenie środków trwałych (pozostałe koszty operacyjne – środki oddane w bezpłatne użytkowanie)

Wyszczególnieni

Stan na
początku roku Zwiększenia Zmniejszenia
obrotowego

Stan na
koniec roku
obrotowego

1. Grunty, w tym
prawo użytkowania
gruntu

0

0

0
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0

2. budynki, lokale i
obiekty inżynierii
lądowej

0

0

0

0

3. maszyny i urządzenia
208196,03
techniczne

20707,14

0

228903,17

4. środki transportu

0

0

0

5. inne środki trwałe

9981,46

2104,44

0

Suma

218177,49

22811,58

0
12085,90
240989,07

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 tytułu składek członkowskich – nie występowały
Przychody z dotacji pochodzących ze źródeł publicznych – nie występowały
Fundacja w roku 2018 uzyskała przychody z działalności statutowej w wysokości 89.851,19 zł Na kwotę tę składają się następujące
darowizny :
Wpłaty z 1 % dla OPP

49.926,19 zł

Wpłaty od osób fizycznych

925,00 zł

Wpłaty od osób prawnych

39.000,00 zł

oraz
Przychody finansowe tj. uzyskane przez Fundację odsetki

4.955,11 zł

od środków na rachunkach bankowych
5. informacje o strukturze poniesionych kosztów
Fundacja poniosła w roku 2018 koszty związane z realizacją zadań statutowych oraz koszty administracyjne. Otrzymane w drodze darowizny
środki pieniężne zostały wydatkowane na :
- koszty statutowe 56.947.52 złotych
- koszty administracyjne 18.369,80 złotych
Na koszty dot. realizacji zadań statutowych w wysokości 56 947,52 złożyły się :
Kształcenie lekarzy kardiologów interwencyjnych z kraju i zagranicy
(publikacje artykułów w periodykach medycznych, tłumaczenia)
2,261,84 zł
Świadczenia wypłacane osobom fizycznym
– rodzinom dzieci z chorobami serca w ramach udzielonej
pomocy finansowej (zapomogi), jak także finansowanie noclegów,
leków, przejazdów pts, refinansowanie badań genetycznych
niefinansowanych z NFZ
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22.483,84 zł

Aktywne uczestnictwo w organizowaniu leczenia i współpraca
ze specjalistami leczącymi dzieci z chorobami serca
- zjazdy zagraniczne

31.628,04 zł

Aktywne uczestnictwo w organizowaniu leczenia i współpraca
ze specjalistami leczącymi dzieci z chorobami serca
- zjazdy krajowe

573,80 zł

Koszty dot. administracji zamknęły się kwotą 18.369,80 złotych, na którą złożyły się :
Zapłacone prowizje bankowe 295,10 zł
Usługi obce (reklama radiowa – kampania 1 %, hosting stron, domena) 2.002,44 zł
Opłaty za usługi pocztowe
84,40 zł
Zużycie materiałów (zakup książek, wizytówki, kalendarze)
1.587.86 zł
Wynagrodzenia z pochodnymi 14. 400,00 zł

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego
Na fundusz statutowy składają się środki z funduszu założycielskiego oraz zysk z lat poprzednich. Środki znajdujące się w funduszu statutowym
są wydawane za zgodą (uchwałą) zarządu. Każda zmiana w funduszu statutowym (zarówno zmniejszenie jak i zwiększenie) wymaga uchwały
władz, podjętej w trybie wynikającym ze statutu.
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
Wpłaty z tytułu 1 % podatku od osób fizycznych na rzecz OPP w roku 2018 - 49.926.19 zł.
Suma kosztów finansowanych w 2018 z wpłat z tytułu 1 % podatku od osób fizycznych na rzecz OPP wyniosła 41.548,84 zł.
Została przeznaczona na poniższe działania statutowe :
- zakup dwóch klimatyzatorów Odcinek Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego Oddziału Wrodzonych Wad Serca i Kardiologii Dziecięcej
w Zabrzu 19.065,00 zł
- świadczenia wypłacane osobom fizycznym – rodzinom dzieci z chorobami serca w ramach udzielonej pomocy finansowej (zapomogi) 600,00 zł
- koszty finansowania nie objętego refundacja NFZ badania genetycznego - 15.600,00zł
- finansowanie noclegów, leków, przejazdów do ośrodków zdrowia (pacjenta wskazanego - cel szczegółowy wpłat z tytułu 1% podatku na
rzecz OPP) - 5.133,84 zł
- zakup leku ratującego życie dla Ukrainy - 1.150,00 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
- brak informacji.
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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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