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
Zobowiązania krótkoterminowe - okres wymagalności 1 roku 1360,13 zł
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
W roku 2019 Fundacja Onkorejs-Wybieram życie nie udzieliła żadnych gwarancji, poręczeń ani pożyczek.
3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach
Aktywa 61.712,73 ZŁ.
I Środki finansowe w banku 61.712,73 zł.
PASYWA 61.712,73 ZŁ.
I Fundusz założycielski 500,00 zł.
II Wynik finansowy za lata poprzednie 51.011,47 ZŁ.
III Wynik finansowy za rok 2019 8.841,13 zł.
IV Zobowiązania krótkoterminowe – okres wymagalności do 1 roku 1360,13 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
1. STRUKTURA PRZYCHODÓW Z DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ
Przychody z działalności statutowej 225.709,78 zł
I Przychody z tytułu otrzymanych darowizn 88.185,74 zł.
II Zbiórka publiczna 2.440,10 zł.
III Dotacja - realizacja projektu pt. Profilaktyka raka szyjki macicy szansą na wydłużenie aktywności zawodowej mieszkańców województwa
pomorskiego 64.789,56 zł.
IV Dotacja – realizacja projektu pt. Profilaktyka raka jelita grubego szansą na wydłużenie aktywności zawodowej mieszkańców województwa
pomorskiego. 54.835,77 zł.
V Wpłaty z tytułu 1% 15.458,61 zł.
Pozostałe przychody 42,52 zł
I Przychody finansowe (odsetki od salda dodatniego na rachunku podstawowym) 42,52 zł.
5. informacje o strukturze poniesionych kosztów
STRUKTURA KOSZTÓW DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ
Koszty działalności statutowej 216.911,17 zł.
I Koszty ONKOREJS 92.011,76 zł.
II Koszty ONKOREJS GRANICAMI POLSKI 10.213,17 zł.
III Koszty ogólnego zarządu – wsparcie realizowanych projektów 11.257,83 zł
V Koszty realizacji projektu pt. Profilaktyka raka szyjki macicy szansą na wydłużenie aktywności zawodowej mieszkańców województwa
pomorskiego 53.476,57 zł.
VI Koszty realizacji projektu pt. Profilaktyka raka jelita grubego szansą na wydłużenie aktywności zawodowej mieszkańców województwa
pomorskiego. 49.951,84 zł.
STRUKTURA KOSZTÓW WEDŁUG RODZAJU
Koszty działalności statutowej 216.911,17 zł.
I Amortyzacja - nie dotyczy
II Zużycie materiałów i energii 14.903,64 zł.
III Usługi obce 172.337,78 zł
V Wynagrodzenia (bezosobowe) 24.000,00 zł.
VI Podatki i opłaty - nie dotyczy
VII Pozostałe koszty 5.669,75 zł.
6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego
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Fundusz statutowy Fundacji nie uległ zmianie.
Wynik finansowy Fundacji za rok 2019 zamknął się nadwyżka przychodów nad kosztami w kwocie 8.841,13 zł . Wynik finansowy czyli zysk z
2019 roku w całości przeznaczony na działalność statutową.
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% - 15.458,61 zł.
Koszty – 15.400,01
Środki w wysokości 15.400,01 zł zostały wydatkowane na realizację zadań statutowych Fundacji z zakresu promocji zdrowia.
Przeprowadzono działanie pt. Onkorejs - pełnomorski rejs osób onkologicznych, które będzie kontynuowane w roku 2020.

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
W roku 2019 Fundacja Onkorejs-Wybieram życie nie udzieliła żadnych gwarancji, poręczeń ani pożyczek; nie zatrudniała żadnych
pracowników na umowę o pracę, a prace administracyjnobiurowe, programowe i organizacyjne wykonywane były przez wolontariuszy
Fundacji. Zgodnie z przyjętym kosztorysem, na potrzeby realizacji projektów profilaktycznych zatrudniono koordynatorów i prelegentów w
oparciu o umowę zlecenia. Fundacja Onkorejs-Wybieram życie nie posiada środków trwałych ani wartości niematerialnych i prawnych.
Fundusz założycielski Fundacji wynosi 500,00 zł.
Nadwyżka przychodów nad kosztami – zostanie przeznaczona na realizację celów statutowych z
zakresu działań pożytku publicznego Fundacji, zgodnie z Uchwałą Zarządu Fundacji.
Zgromadzone na rachunkach bankowych środki finansowe stanowią zabezpieczenie realizowanych
w roku 2020 projektów profilaktycznych oraz organizacji OnkoRejsów na Morzu Bałtyckim.
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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

Druk: NIW-CRSO

