
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 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

nie dotyczy

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

Informacje o przychodach i kosztach organizacji pożytku publicznego:

1. Łącznie kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników/zysków i strat) z tego:

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego - 3 118 664,95

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego - 123 090,60

c) Przychody z działalności gospodarczej - 3 264 565,18

d) Przychody finansowe - 0,00

e) Pozostałe przychody - 898 848,97

2. Informacje o źródłach przychodów organizacji z tego:

2.1 Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych - 95 497,96

2.2 Ze źródeł publicznych ogółem - 3 012 934,34

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów o finansach publicznych - 0,00

b) ze środków budżetu państwa - 0,00

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego - 3 012 934,34

d) ze środków państwowych funduszy celowych - 0,00

2.3 Ze źródeł prywatnych ogółem - 9 453,64

a) ze składek członkowskich - 0,00

b) z darowizn od osób fizycznych - 0,00

c) z darowizn od osób prawnych - 9 453,64

d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest) - 0,00

e) ze spadków, zapisów - 0,00

f) z wpływów majątku (w szczególności sprzedaży lub wynajmu składników majątkowych) - 0,00

2.4 Z innych źródeł - 4 272 246,10
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5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem - 7 337 330,44, w tym wysokość kosztów finansowania 1% podatku
dochodowego od osób fizycznych - 87 189,73

a) koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego - 3 174 694,46, w tym z 1% podatku - 87 189,73

b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego - 129 094,86, w tym z 1% podatku - 0,00

c) koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej - 3 319 636,89

d) koszty finansowe - 0,00

e) koszty administracyje - 707 356,24

f) pozostałe koszty ogółem - 6 547,99, w tym z 1% podatku - 0,00

1.1 Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% podatku dochodowego od osób fizycznych - 0,00

2. Wynik działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku publicznego w okresie
sprawozdawczym:

2.1 Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego - -56 029,51

2.2 Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego - -6 004,26

2.3 Wynik działalności gospodarczej - 129 873,03

w tym, wysokość środków przeznaczonych na działalność pożytku publicznego - 129 873,03

 

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

nie dotyczy

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

1. Informacje o sposobie wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od fizycznych:

1.1 Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień roku sprawozdawczego - 122 880,50

1.2 Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku od osób fizycznych wydatkowanej w okresie sprawozdawczym ogółem - 87 189,73

1.3 Działania, na które wydatkowano środki pochodzące z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie sprawozdawczym (w
szczególności określone w punkcie 1) oraz szacunkowe kwoty przeznaczone na te działania:

1. XXII Olimpiada Umiejętności Osób Niepełnosprawnych - ABILIMPIADA - 3 364,32

2. Piłka na Plaży - 167,94

3. Biwak dla rodziców z dziećmi z niepełnosprawnością - 4 823,42

4. Artystyczne i Sportowe Spotkania Dzieci i Młodzieży z Niepełnosprawnością - 1 424,51

5. 100-lecie Wybuchu Powstania Wielkopolskiego oczami osób niepełnosprawnych - 126,39

6. Koszty leczenia i rehabilitacji - 77 283,15

1.4 Cele szczegółowe, w rozumieniu przepisów o podatku od osób fizycznych, wskazane przez podatników podatku dochodowego od osób
fizycznych, na które organizacja pożytku publicznego wydatkowała najwięcej środkó0w pochodzących z 1% podatku dochodowego w
okresie sprawozdawczym wraz z wydaną kwotą:

1. Działalność statutowa Fundacji Mielnica - 9 906,58
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2. Koszty leczenia i rehabilitacji - 77 283,15

 

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

nie dotyczy

Data sporządzenia: 2019-07-11

Data zatwierdzenia: 2019-07-15

Katarzyna Zasikowska - Główny Księgowy Fundacji Mielnica Maria Janowska, Danuta Czarnecka, Mirosława Perczyńska, Jan
Jastrzębski - Zarząd Fundacji Mielnica

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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