
Informacja dodatkowa

1)

2)

3) Uzupełniające dane o aktywach i pasywach;

Na aktywa trwałe w pozycji "rzeczowe aktywa trwałe" składają się środki trwałe w wartości netto: grunty 45 000,00; budynki, budowle i 

obiekty inzynierii ladowej 566 815,11; urzadzenia techniczne i maszyny 21 742,32; środki transportu 34 800,00 co daje łącznie kwotę 668 

357,43. W pozycji "inwestycje dlugoterminowe" składaja się: długoterminowe aktywa finansowe - obligacje Skarbu Państwa w kwocie 3 700 

000,00; obligacje w NN Investment Partners w kwocie 521 949,89; Inne inwestycje długoterminowe (biżuteria) w kwocie 27 045,00, co daje 

łącznie kwotę 4 248 994,89. Na aktywa obrotowe w punkcie "należnosci krótkoterminowe" składają się należnosci od kontrahentów z tytułu 

dostaw i usług w kwocie 45 371,02,  na "inwestycje krótkoterminowe" składają się środki na kontach bankowych w Banku PeKaO S.A.: 

bieżący rachunek - 353 603,91; rachunek wlutowy USD(kwota w zł) 1 582,95; rachunek walutowy EUR (kwota w zł) 11 477,93; 

rachunek"Dobry Zysk" 250 394,48; rachunek wyodrębniony dla VAT 1 400,41oraz środki w kasie Fundacj 25 766,91, co daje łączną kwotę 

644 226,59. W pasywach, wpozycji zobowiązania krótkoterminowe ujęte są zobowiazania wobec dostawcow z tytułu dostaw i uslug 75 

974,35, zobowiazania wobec Urzedu Skarbowego z tytułu podatków 9 485,00 zapłacone w następnym roku, zobowiazania z tytułu 

wpłaconych kaucji oraz inne zobowiazania cywilnoprawne 105 889,24, co daje  w łączną kwotę 191 354,59. Rozliczenia międzyokresowe w 

kwocie 641 954,56 obejmują wartość elewacji budynku sfinansowanej ze środkow PFRON w latach poprzednich, która proporcjonalnie w 

przyszłych okresach sprawozdawczych jest przychodem bilansowym.

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 Pomocy Dzieciom z Chorobą Nowotworową nie posiada żadnych zobowiązań z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, 

gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie. Jedyne zobowiązania finansowe organizacji opisane są w 

części: Uzupełniające dane o aktywach i pasywach.

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 udziela kredytów członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących, a także nie ma zobowiązań 

zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju.



4)

Przychody działalności statutowej

I. Nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 

 - darowizny od osob fizycznych 126 443,92 zł

 - darowizny od osob prawnych 89 168,60 zł

 - darowizny imienne dla podopiecznych fundacji od osob 

fizycznych 137 978,17 zł

 - 1% podatku dla organizacjii OPP 458 321,37 zł

razem 811 912,06 zł

II. Odpłatnej działalności pożytku publicznego 

 - wpłaty za noclegi 81 850,00 zł

 - tantiemy 33 944,97 zł

razem 115 794,97 zł

Pozostale przychody

 III. Z dzialalnosci gospodarczej 570 494,11 zł

 IV. Pozostałe przychody operacyjne

 - częściowa odpłatnośc za obóz letni nad morzem 6 180,00 zł

 - odpis amortyzacji elewacji budynku sfinansowanej ze 

środków PFRON 33 787,08 zł

razem 39 967,08 zł

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;



V. Przychody finansowe

 - odsetki od środków na rachunkach bankowychy 71 140,26 zł

 - dodatnie różnice kursowe 1 049,12 zł

 - wycena in plus na dzień bilansowy inwestycji 

finansowych dlugoterminowych 25 165,25 zł

razem 97 354,63 zł

Przychody ogółem 1 635 522,85 zł

5)

Koszty działalności statutowej:

I. Nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 

 - leki, środki medyczne i opatrunkowe, sanatoryjne 

turnusy rehabilitacyjne, odpłatne badania dla 

podopiecznych 55 588,02 zł          

 - pomoc dziecku i rodzinie: artykuły spozywcze, pomoce 

naukowe, noclegi rodziców podczas hospitalizacyji 

podopiecznych 11 091,69 zł          

 - transport podopiecznych z miejsca zamieszkania do 

szpitali, na leczenie 94 606,49 zł          

 - obóz letni rehabilitacyjno-wypoczynkowy nad morzem 

dla podopiecznych Fundacji 32 515,59 zł          

 - materiały do organizacji czasu wolnego dla dzieci i 

rodziców przebywających w Ośrodku Fundacji 3 189,00 zł            

 - usługi internetowe 13 765,50 zł          

 - koszty projektu "Wyprzedzamy nowotwór" 67 475,58 zł          

razem 278 231,87 zł        

II. Odpłatnej działalności pożytku publicznego 

 koszty utrzymania Ośrodka Fundacji: 

 - amortyzacja środków trwałych 2 400,00 zł            

 - materiały i energia 92 287,16 zł          

 - usługi obce, w tym: telekomunikacyjne,ksiegowe, 

wywóz nieczystości, internetowe, remonty i konserwacja, 

utrzymanie techniczne 31 760,98 zł          

 - wynagrodzenia, w tym dyżury terapeutyczne 

prowadzone w Ośrodku dla podopiecznych i ich rodzin 314 345,48 zł        

 - ubezpieczenia społeczne 51 471,09 zł          

 - pozostałe koszty (opłata abonament RTV) 245,15 zł               

razem 492 509,86 zł        

Informacje o strukturze poniesionych kosztów;



IV. Koszty dzialalnosci gospodarczej 230 228,02 zł        

V. Koszty administracyjne (ogólnego zarządu)

 - amortyzacja 12 925,37 zł          

 - materiały i energia 14 552,70 zł          

 - usługi obce 62 874,68 zł          

 - podatki i oplaty 2 189,50 zł            

 - wynagrodzenia 160 387,95 zł        

 - ubezpieczenia społeczne 34 759,80 zł          

 - pozostałe koszty (ubezpieczenia OC, AC, majatkowe) 2 338,00 zł            

razem 290 028,00 zł        

VI. Pozostale koszty operacyjne

 - przekazana darowizna rzeczowa (plisy do okien z 

montażem) dla Instytutu Matki i Dziecka 2 990,87 zł            

 - przekazana darowizna rzeczowa (konsole recepcyjne 

typu lada) dla Kliniki Onkologii i Chirurgii Onkologicznej 

Instytutu Matki i Dziecka 3 075,00 zł            

 - przekazana darowizna Stowarzyszeniu "Na rzecz 

dzieci z chorobami krwi" 14 400,00 zł          

 - zapłacony podatek od osób fizycznych za lata 

poprzednie 1 348,00 zł            

 - koszty upomnienie wezwania do zapłaty 11,60 zł                 

 - zaokrąglenia wynikające z księgowania Deklaracji VAT 

za okres I-XII/2019 4,59 zł                   

razem 21 830,06 zł          

VII. Koszty finansowe

 - ujemne różnice kursowe 1 122,15 zł            

 - zapłacone odsetki 50,00 zł                 

razem 1 172,15 zł            

Koszty ogółem 1 313 999,96 zł     

Wynik finansowy brutto 321 522,89 zł

podatek dochodowy 6,00 zł

Wynik finansowy netto 321 516,89 zł

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



7)

8)

Fundacja otrzymała darowizny od osób fizycznych i prawnych i przeznaczyła je na działanie statutowe w zakresie pomocy społecznej: 

zakwaterowanie rodziców z dzieckiem chorym na nowotwór w Ośrodku Fundacji w trakcie diagnozowania, leczenia, badań kontrolnych, 

oczekiwania na "wolne łóżko" w szpitalu, w przerwach między zabiegami, podczas radioterapii, dziennej chemii itp, wyjazd wakacyjny dla 

podopiecznych Fundacji, organizacja czasu wolnego: wyjścia do kin, muzeów, zajecia plastyczne itp.; w zakresie działalnosci charytatywnej: 

paczki żywnościowe oraz dożywianie podopiecznych przebywających w Ośrodku fundacji, całodobowa opieka terapeutyczna dla 

podopiecznych i ich rodzin; w zakresie ochrony i promocji zdrowia: indywidualne spotkania terapeutyczne dla dzieci chorych na nowotwór i 

ich rodziców.

Jeżeli jednostka posiada status organizacji pożytku publicznego, zamieszcza w informacji dodatkowej dane na temat uzyskanych 

Inne informacje niż wymienione w pkt 1-7, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej 

Fundacja nie tworzy funduszu stutowego.

Fundacja od dnia 31.03.2006r. posiada statutu organizacji pożytku publicznego.


