
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 zaciągała w okresie sprawozdawczym zobowiązań finansowych w tym również 
z dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub 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 w okresie sprawozdawczym zaliczek i kredytów członkom organów 
administrujących, zarządzających i nadzorujących, nie zaciągała zobowiązań w ich imieniu 
tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju. 

3) uzupełniające dane o aktywach i pasywach;

Nazwa
Zwiększeni

e wartości

Zmniejszenie 

wartości

Środki trwałe 700 253,69 0,00 44 578,86 0,00 744 832,55 0,00

Urządzenia techniczne i  maszyny 136 120,18 0,00 44 578,86 0,00 180 699,04 0,00

Środki transportu 494 956,76 0,00 0,00 0,00 494 956,76 0,00

Inne środki trwałe 69 176,75 0,00 0,00 0,00 69 176,75 0,00

Wartości niematerialne i  prawne 2 383,74 0,00 0,00 0,00 2 383,74 0,00

Finansowy majątek trwały 6 500 000,00 0,00 0,00 6 500 000,00 0,00 0,00

Umorzenie środków trwałych 0,00 432 657,67 0,00 196 266,49 0,00 628 924,16

Urządzenia techniczne i  maszyny 0,00 76 566,11 0,00 25 027,90 0,00 101 594,01

Środki transportu 0,00 311 919,28 0,00 155 482,70 0,00 467 401,98

Stan na początek okresu Stan na koniec okresu

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;

Darowizny 49 706 364,92

Dotacje 716 453,47

Sprzedaż ‐ zabiegi ‐ działalność odpłatna 350 690,42

Sprzedaż działalność gospodarcza 99 443,22

Przychody finansowe 581 152,30

Pozostałe przychody operacyjne 43 903,44

Ogółem 51 498 007,77

Struktura przychodów



5) informacje o strukturze poniesionych kosztów; 

Koszty nieodpłatnej działalności statutowej 3 977 668,46

Projekt "Czy na pewno nie chciałbyś być na moim 

miejscu?"
587 687,02

Bezpośrednia pomoc finansowana z darowizn 1 847 748,11

Bezpośrednia pomoc  31 852 841,11

Koszty odpłatnej działalności statutowej 1 202 744,68

Koszty działalności gospodarczej 13 035,67

Koszty administracyjne  1 727 031,27

Koszty finansowe 775,92

Pozostałe koszty operacyjne 171 823,45

Ogółem 41 381 355,69

 

6) dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego; 

Fundusz statutowy w okresie sprawozdawczym nie uległ zmianie. 

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 1% 37 237 451,33

Koszty medyczne ‐ wsparcie osób niepełnosprawnych 7 483 156,60

Koszty dojazdów na zabiegi operacje i rehabilitacje 3 764 319,72

Koszty życia codziennego 13 234 299,79

Dofinansowanie działalności odpłatnej 852 054,26

Wkład własny do projektu  Czy na pewno nie chciałbyś być 

na moim miejscu?
116 966,45

 

8) inne informacje niż wymienione w pkt 1-7, 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 do ustawy, o ile mają zastosowanie do 
jednostki. 

Wszystkie informacje mające wpływ na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik 
finansowy jednostki zostały w sprawozdaniu zaprezentowane.  

Informacje i objaśnienia wymienione w załączniku 1 do Ustawy nie mają zastosowania do 
jednostki. 

 


