
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

Inne produkty bankowe:

Produkt
kredytowy Nr umowy Kwota

limitu
Saldo
wykorzystania Waluta Data

obowiązywania

Limit
gwarancyjny      

W ramach limitu gwarancyjnego wystawione zostały następujące gwarancje:

Rodzaj
gwarancji Nr gwarancji Kwota

gwarancji Waluta Beneficjent Kraj
beneficjenta

Data
ważności
gwarancji

Wykonanie
umowy
najmu

GW/003588/17 203263,68 PLN

Deka Dom
50
Investment
Sp. z o o.

Polska 30-04-2025

Zabezpieczenia wierzytelności z tytułu produktów kredytowych/limitów stanowią:

Opis zabezpieczenia Numer umowy kredytowej/limitu

Przelew kwoty na
zabezpieczenie (w PLN) w
Banku

WAR/6542/186426/17/03415/RB

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 zaciągała w okresie sprawozdawczym zobowiązań finansowych w tym również z dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i
poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie.

3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach

Aktywa:

Aktywa Pozycja 2020 2021

Aktywa trwałe 10 907
170,09

35 149
657,43

Wartości niematerialne i prawne  0,00

Rzeczowe aktywa trwałe 437
958,41

313
625,76

Należności długoterminowe 209
211,68

209
211,68

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP: 2022-10-14



 Inwestycje długoterminowe 10 260
000,00

34 626
819,99

 Aktywa obrotowe 50 687
847,41

27 320
960,25

Zapasy  0,00

II.                 Należności krótkoterminowe, w tym: 83
365,87

88
325,62

- należności z tytułu zawartych umów
finansowych                 0,00 0,00

 -  należności z tytułu dostaw i usług 82
800,27

85
108,10

 - rozrachunki z pracownikami 565,60 3
217,52

 - rozrachunki publicznoprawne  0,00
 - inne  0,00

III.              Inwestycje krótkoterminowe 50 604
481,54

27 232
634,63

 - wartość środków pieniężnych , w tym:          50 604
481,54

27 232
634,63

 - krajowe środki pieniężne na rachunku
bankowym                                                  

50 313
083,86

27 000
904,69

 - na walutowym rachunku
bankowym                                                                        

280
155,51

208
099,17

 - w kasie 11
242,17

23
630,77

Krótkoterminowe rozliczenie międzyokresowe 0,00 0,00

Aktywa  razem 61 595
017,50

62 470
617,68

Pasywa: 

Pozycja 2020 2021

 Fundusz własny 60 468
335,89

61 422
465,48

Fundusz statutowy 1 000,00 1 000,00

 Pozostałe fundusze 50 346
495,03

60 467
335,89

 Zysk z lat ubiegłych  0,00

Zysk netto 10 120
840,86

954
129,59

 Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 1 126
681,61

1 048
152,20

Rezerwy na zobowiązanie  0,00
Zobowiązania długoterminowe  0,00

  Zobowiązania krótkoterminowe, w tym: 791
883,48

765
089,84

 - zobowiązania z tytułu dostaw i usług o
okresie wymagalności do 12 miesięcy

306
261,37

168
396,63

- zobowiązania z tytułu podatków, ceł,
ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz
innych tytułów publicznoprawnych 

260
289,24

335
307,37

 - zobowiązania z tytułu rozrachunków z
pracownikami                                                 

225
332,87

257
133,74

- pozostałe zobowiązania               4 252,10

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP: 2022-10-14



Rozliczenia międzyokresowe: 334
798,13

283
062,36

 - krótkoterminowe              
334
798,13

283
062,36

Pasywa razem 61 595
017,50

62 470
617,68

 

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 2020 2021

Darowizny 63 682 504,32 67 455 673,94

Dotacje 1 825 771,60 1 125 933,47

Sprzedaż - zabiegi - działalność odpłatna 203 281,52 225 370,61

Sprzedaż działalność gospodarcza 3 657,34 659,67

Przychody finansowe 1 448 980,96 173 946,64

Pozostałe przychody operacyjne 61 983,81 284 838,06

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Koszty 2020 2021

Koszty nieodpłatnej działalności
statutowej 5 329 017,75 5 259 816,84

Koszty realizacji projektów
finansowanych z dotacji 1 224 806,05 1 805 549,65

Bezpośrednia pomoc darowizny 1 364 324,08 1 853 971,74

Bezpośrednia pomoc 1 procent 45 176 629,37 51 003 399,67

Koszty odpłatnej działalności statutowej 1 104 684,61 1 017 738,63

Koszty zarządu 2 726 034,18 3 685 859,54

Wartość sprzedanych towarów 0,00 0,00

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP: 2022-10-14



Koszty finansowe 0,14 3 460 603,33

Pozostałe koszty operacyjne 179 842,51 225 353,40

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% 53 137 611,31

Koszty medyczne - wsparcie osób niepełnosprawnych 21 444 316,36

Koszty dojazdów na zabiegi operacje i rehabilitacje 5 861 607,23

Koszty życia codziennego 23 697 476,08

Dofinansowanie działalności odpłatnej 792 368,02

  
  

Kwota otrzymana w roku 2021 53 137 611,31

Kwota pozostała z lat ubiegłych 30 708 522,49

Kwota wydatkowana w roku 2021 51 795 767,69

Stan środków z 1% na dzień 31 grudnia 2021 32 050 366,11

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 2022

W związku z rozpoczętą 24 lutego 2022 roku inwazją Federacji Rosyjskiej na Ukrainę Fundacja włączyła się w pomoc uchodźcom przybyłym
do Polski.  Skutki konfliktu w Ukrainie w opinii kierownictwa Fundacji  nie wpływają na przyjęte założenie, że Fundacja będzie dysponować
wystarczającymi zasobami, aby kontynuować swą działalność przez okres co najmniej 12 miesięcy od dnia bilansowego. Kierownictwo
Fundacji doszło do wniosku, że wpływ możliwych scenariuszy branych pod uwagę przy dokonywaniu tego osądu nie powoduje istotnej
niepewności dotyczącej zdarzeń i okoliczności, które budziłyby poważne wątpliwości, co do zdolności Fundacji do kontynuowania działalności.

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP: 2022-10-14



Kierownictwo Fundacji na bieżąco monitoruje sytuację i będzie odpowiednio reagowało, aby złagodzić wpływ tych zdarzeń, jeżeli wystąpią.

Data sporządzenia: 2022-09-23

Data zatwierdzenia: 2022-09-30

Dorota Dębniak Sebastian Luty - Prezes Zarządu 
Łukasz Wielgosz - Członek Zarządu

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, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP: 2022-10-14
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