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 udzieliła poręczenia zobowiązań spółki Potrafię Pomóc sp. z o.o. do wysokości 25.000 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych)
na rzecz NIROPRIM sp. zoo
z siedzibą w Katowicach w związku z zawartą umową najmu lokalu w celu kontynuacji prowadzenia Ośrodka Edukacyjno- Rehabilitacyjnego
we Wrocławiu.
Fundacja udzieliła poręczenia zobowiązań spółki Potrafię Pomóc sp. z o.o. do wysokości 40.000 zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych) na
rzecz Anny Rozwadowskiej w związku z zawartą umową najmu lokalu w celu kontynuacji prowadzenia Ośrodka EdukacyjnoRehabilitacyjnego we Wrocławiu. Wierzyciel Anna Rozwadowska wystąpiła na drogę sądową w stosunku do Fundacji o zapłatę roszczenia w
kwocie 21.774,19 zł wraz z odsetkami. Zdaniem fundacji roszczenie jest bezzasadne i wniosła o oddalenie roszczenia w całości.
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
1

Wartość środków pieniężnych na rachunkach bankowych

1 200 934,48

2

Wartość jednostek uczestnictwa w TFI

1 986 922,46

3

Wartość należności

191 438,61

4

Wartość zobowiązań

391 279,09

5

Wartość inwestycji rozpoczętych

237 889,95

6

Wartość posiadanych udziałów

153 000,00

7

Fundusz statutowy

431 528,91

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 statutowe ogółem 8.422.638,71 zł w tym z działalności nieodpłatnej 6.576.374,28 zł w tym:

1

Dotacje ze środków publicznych

2 227 827,62

Darowizny

4 306 239,50
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2

·

1% podatku

3 309 760,68

·

Darowizny od osób fizycznych

509 481,98

·

Darowizny od osób prawnych

327 998,21

3

Przychody z działalności odpłatnej

1 780 339,58

4

Zbiórki publiczne

0,00

5

Darowizny rzeczowe

20 803,36

6

Nakrętkowo.pl

21 503,80

7

Przychody finansowe

28 105,85

8

Przychody operacyjne

37 819,00

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

1

2

3

4

5

Koszty działalności statutowej nieodpłatnej

3 573 534,12

Refundacje dla Podopiecznych

2 641 262,05

sfinansowane z 1% podatku

2 141 248,16

Dofinansowania

222 960,00

sfinansowane z 1% podatku

222 960,00

Konferencje

0,00

sfinansowane z 1% podatku

0,00

Zbiórki publiczne

4 334,98

sfinansowane z 1% podatku

4 334,98

Działania informacyjne

309 833,09

sfinansowane z 1% podatku

303 504,46
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6

Działania na rzecz wykluczenia społecznego

257 898,19

sfinansowane z 1% podatku

256 432,96

Nakrętkowo.pl

14 653,32

sfinansowane z 1% podatku

1 040,61

Akcje charytatywne

23 367,26

sfinansowane z 1% podatku

1 964,90

Wolontariat

3 976,80

sfinansowane z 1% podatku

3 317,70

10 Współpraca z innymi organizacjami

3 930,23

sfinansowane z 1% podatku

3 930,23

7

8

9

11 Pozostałe organizacje
sfinansowane z 1% podatku
12 Projekt COFRA 2021
sfinansowane z 1% podatku
13 Ośrodek "Tacy sami"

1

2

16 190,96
15 606,55
14 264,77
0,00
60 862,47

sfinansowane z 1% podatku

156,25

Koszty działalności statutowej odpłatnej

2 090 151,96

Centrum Diagnostyczno-Terapeutyczne Chorób Rzadkich

1 972 315,41

sfinansowane z 1% podatku

840 726,18

Aktywni niepełnosprawni- narzędzia wsparcia
samodzielności ON

117 836,55

sfinansowane z 1% podatku

0,00
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Koszty realizacji zadań publicznych

2 122 617,02

Koszty administracyjne

773 424,89

sfinansowane z 1% podatku

773 068,27

Pozostałe koszty operacyjne

5 403,20

Koszty finansowe

67 858,49

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego
W 2021 nie nastąpiły zwiększenia i zmniejszenia wartości funduszu statutowego.
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
W 2021 roku fundacja pozyskała 3 309 760,68 zł z 1% podatku od osób fizycznych. W 2021 roku fundacja poniosła koszty w wysokości
4.568.291,25 zł sfinansowane ze środków pochodzących
z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.

Sposób wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych:

1

Refundacje dla Podopiecznych

2 141 248,16

2

Dofinansowania

222 960,00

3

Konferencje

0,00

4

Zbiórki publiczne

4 334,98

5

Działania informacyjne

303 504,46

6

Działania na rzecz wykluczenia społecznego

256 432,96

7

Nakrętkowo.pl

1 040,61

8

Akcje charytatywne

1 964,90

9

Wolontariat

3 317,70

10 Współpraca z innymi organizacjami
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3 930,23

11 Pozostałe organizacje

15 606,55

12 Projekt COFRA 2021

0,00

13 Ośrodek "Tacy sami"

156,25

14 Centrum Diagnostyczno-Terapeutyczne Chorób Rzadkich

840 726,18

15

Aktywni niepełnosprawni- narzędzia wsparcia
samodzielności ON

0,00

16 Koszty administracyjne

773 068,27

-

Amortyzacja

42 100,50

-

Wynagrodzenia

456 723,87

-

Świadczenia na rzecz pracowników

88 887,17

-

Usługi obce

155 634,82

-

Zużycie materiałów i energii

28 201,06

-

Podatki i opłaty

805,50

-

Pozostałe koszty

715,35

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
Na dzień 31.12.2021 roku wartość środków pieniężnych w ewidencji pozabilansowej na subkontach podopiecznych wyniosła 8.436.109,23
zł (zobowiązania warunkowe).
Wartość aktywów obrotowych netto na dzień bilansowy wyniosła 3.051.663,41 zł. W dniu 28.02.2022 roku zostały zamknięte subkonta,
które na przestrzeni ostatnich lat były nieaktywne lub kontakt z Podopiecznym/ Reprezentantem był niemożliwy. Suma kwot składająca się na
zamknięte subkonta to 460.935,65 zł, które zmniejszyły stan środków na subkoncie Podopiecznych fundacji.
Począwszy od 01.10.2021 roku Fundacja rozpoczęła pobierać prowizję w wysokości 0,2% miesięcznie od środków zgromadzonych na
subkontach podopiecznych. Począwszy od 01.11.2022 fundacja zwiększa pobieranie prowizji za obsługę subkont podopiecznych w
wysokości 0,5% miesięcznie od środków zgromadzonych na subkontach podopiecznych w związku z rosnącymi kosztami ich obsługi.
Środki przeznaczane są na refundację wydatków poniesionych przez podopiecznych w terminie do 14 dni roboczych od złożenia prawidłowo
opisanych i podpisanych dokumentów zgodnie z Regulaminem gromadzenia środków pieniężnych na subkontach. Wszelkie zobowiązania
wobec podopiecznych oraz pozostałe regulowane są terminowo. W 2021 roku dzięki wprowadzonym zmianom organizacyjnym udało się
regulować zobowiązania wobec podopiecznych w terminach krótszych aniżeli wynika to z regulaminu. Fundacja zrealizowała ponad 99%
złożonych dyspozycji, około 1% dyspozycji złożono z błędami uniemożliwiającymi wypłatę.
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W 2021 roku rozpoczęło swoją działalność Centrum Diagnostyczno-Terapeutyczne Chorób Rzadkich im. Bartłomieja Skrzyńskiego. Początek
działalności przypadał na krytyczną sytuację pandemiczną w Polsce co przełożyło się bezpośrednio na wysokość osiąganych przychodów przy
stałych obciążeniach kosztowych. Pod koniec roku 2021 zaobserwowano tendencję wzrostową jeśli chodzi o przyrost przychodów i jest ona
kontynuowana w roku 2022. Zarząd zmierza do zbilansowania wyniku na działalności odpłatnej.
Na przestrzeni kilku ostatnich lat zaobserwowano trend wzrostowy w pozyskiwanych przychodach fundacji. Zdaniem Zarządu Fundacji mimo
występujących przesłanek do zagrożeniu kontynuacji działalności opisanych powyżej zarząd Fundacji stosuje założenie o kontynuacji
działalności w dającej się przewidzieć przyszłości obejmującej okres nie krótszy niż jeden rok od dnia bilansowego.
W dniu 14.10.2022 Komisja Rewizyjna znając sytuację bieżącą podjęła uchwałę o kontynuacji działalności fundacji.

Data sporządzenia: 2022-10-17
Data zatwierdzenia: 2022-10-17
Joanna Komar

Adam Komar

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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