
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

Organizacja nie ma żadnych zobowiązań z tytułu 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

Organizacja nie udziela kredytów członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących, a także zobowiązań zaciągniętych w
ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju.

3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach

Pozycja bilansowa Bilans otwarcia
2019

Zmiana
stanu

Bilans otwarcia
2020

Zmiana
stanu

Bilans zamknięcia
2020

Rzeczowe aktywa trwałe 115 908,39 28 555,17 144 463,56 293 494,85 437 958,41
Należności
długoterminowe 212 691,68 0,00 212 691,68 -3 480,00 209 211,68

Inwestycje
długoterminowe 0,00 10 049

000,00 10 049 000,00 211 000,00 10 260 000,00

Zapasy 10 236,84 -10 236,84 0,00 0,00 0,00
Należności
krótkoterminowe 128 341,92 -989,22 127 352,70 -43 986,83 83 365,87

Inwestycje
krótkoterminowe 37 768 425,52 3 357

317,35 41 125 742,87 9 478
738,67 50 604 481,54

Fundusz własny 37 501 757,33 12 845
737,70 50 347 495,03 10 120

840,86 60 468 335,89

Zobowiązania
krótkoterminowe 738 804,86 63 303,68 802 108,54 -10 225,06 791 883,48

Rozliczenia
międzyokresowe: 0,00 509 647,24 509 647,24 -174

849,11 334 798,13

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 2019 2020
Darowizny 61 358 033,12 63 682 504,32
Dotacje 790 728,80 1 825 771,60
Sprzedaż - zabiegi - działalność
odpłatna 238 776,70 203 281,52

Sprzedaż działalność gospodarcza 41 693,79 3 657,34
Przychody finansowe 765 876,11 1 448 980,96
Pozostałe przychody operacyjne 45 199,50 61 983,81

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Koszty 2019 2020
Koszty nieodpłatnej działalności
statutowej 5 015 322,13 5 329 017,75
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Koszty realizacji projektów
finansowanych z dotacji 919 304,54 1 224 806,05

Bezpośrednia pomoc darowizny 1 175 990,28 1 364 324,08
Bezpośrednia pomoc 1 procent 40 221 101,37 45 176 629,37
Koszty odpłatnej działalności
statutowej 836 737,32 1 104 684,61

Koszty zarządu 2 171 841,76 2 726 034,18
Wartość sprzedanych towarów 3 913,15 0,00
Koszty finansowe 6 244,48 0,14
Pozostałe koszty operacyjne 150 703,98 179 842,51

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% 50 740 154,39
Koszty medyczne - wsparcie osób niepełnosprawnych 19 078 287,75
Koszty dojazdów na zabiegi operacje i rehabilitacje 5 181 068,01
Koszty życia codziennego 20 917 273,61
Dofinansowanie działalności odpłatnej 901 403,09

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

Trwająca wciąż pandemia COVID-19 bezsprzecznie wywiera znaczący wpływ na wszystkie dziedziny życia społecznego i gospodarczego.

Z powodu  pandemii w okresie sprawozdawczym nastąpił znaczny spadek aktywności organizacji. Zaplanowane zadania nie zostały
zrealizowane, znaczna część środków pochodzących z dotacji nie została wykorzystana w całości, ograniczono podejmowanie nowych
przedsięwzięć ze względu na ograniczenia w przemieszczaniu się i zakaz zgromadzeń.

Nie jest możliwe przedstawienie precyzyjnych danych liczbowych, dotyczących potencjalnego wpływu obecnej sytuacji na jednostkę.
Ewentualny wpływ zostanie uwzględniony w księgach rachunkowych i sprawozdaniu finansowym za rok 2021

Data sporządzenia: 2021-06-26

Data zatwierdzenia: 2021-09-29

Dorota Dębniak

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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