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INFORMACJA DODATKOWA 

 

I. 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 
 

W okresie objętym sprawozdaniem Fundacja nie wykazywała żadnych zobowiązań z tytułu dłużnych 

instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych 

w bilansie.  

II. 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 

 

W okresie objętym sprawozdaniem Fundacja nie udzielała kredytów członkom organów administrujących, 

zarządzających i nadzorujących, a także zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i 

poręczeń wszelkiego rodzaju.  

III. Uzupełniające dane o aktywach i pasywach 

 

 

3.1. Wartości niematerialne i prawne – nie występują 

 

3.2. Rzeczowe aktywa trwałe – nie występują 

 

3.2.1. Środki trwałe nieamortyzowane – nie występują 

 

3.3. Należności długoterminowe – nie występują 

 

3.4. Inwestycje długoterminowe – nie występują 

 

3.5. Długoterminowe rozliczenia między okresowe – nie występują 

 

3.6. Zapasy 

Na koniec okresu sprawozdawczego Fundacja posiada zapasy (towary) w wysokości 46,02zł 

 

3.7. Należności krótkoterminowe 
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Na koniec okresu sprawozdawczego Fundacja posiada należności krótkoterminowe w wysokości  

10 074,00 zł 

 31.12.2021 31.12.2020 

Z tyt. dostaw i usług o okresie spłaty do 12 mcy 6 190,00 zł 3 750,01 zł 

Z tyt. Podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych 768,00 zł 10 799,59 zł 

Inne należności 3 116,00 zł  4 076,00 zł 

Razem 10 074,00 zł 18 625,60 zł 

 

3.8. Inwestycje krótkoterminowe 

 

3.8.1. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 

Środki pieniężne w kasie i na rachunkach 

 31.12.2021 31.12.2020 

Kasa krajowych środków pieniężnych 7 235,09 zł 7 839,69 zł 

Rachunek bankowy 239 714,95 zł 268 641,57 zł 

Razem 246 950,04 zł 276 481,26 zł 

 

3.9. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 

 

Na koniec okresu sprawozdawczego Fundacja nie posiada krótkoterminowych rozliczeń międzyokresowych. 

 

3.10. Kapitały 

Na koniec okresu sprawozdawczego Fundacja posiada kapitał (fundusz) podstawowy w wysokości  

12 597,98zł 

 

3.11. Podział Zysku/pokrycie straty 

Organizacja za rok bilansowy osiągnęła stratę w wysokości  37 459,052 zł, która zostanie pokryta z zysku 

statutowego lat poprzednich. 

 

3.12. Rezerwy – nie występują 

 

3.13. Zobowiązania długoterminowe – nie występują 
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3.14. Zobowiązania krótkoterminowe 

Na koniec okresu sprawozdawczego Fundacja posiada zobowiązania krótkoterminowe w wysokości  

1 842,88 zł 

 

3.15. Rozliczenia międzyokresowe bierne – nie występują 

 

IV. Informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł, w tym 

w szczególności informacje o przychodach wyodrębnionych zgodnie z zapisami ustawy 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz informacje o przychodach z tytułu 

składek członkowskich i dotacji pochodzących ze środków publicznych. 

 

W 2021 r. Fundacja uzyskała główne przychody z następujących źródeł: darowizny, 1% podatku, umowa 

dotacyjna. W 2022 r. przewidywane są podobne źródła przychodów. 

Kwota Struktura % Kwota Struktura %

Przychody z działalności 

statutowej 486 573,00 zł 100,00% 287 394,61 zł 99,95%

Działalność statutowa 

odpłatna – Wydarzenie 

"Testy na krew utajoną" 0,00 zł 0,00% 5 691,06 zł 1,98%

- 1% PDOF
45 027,50 zł 9,25% 64 066,21 zł 22,29%

- darowizny
441 545,50 zł 90,75% 85 604,82 zł 29,79%

Umowa dotacyjna
0,00 zł 0,00% 130 000,00 zł 45,23%

Wykłady

0,00 zł 0,00% 2 032,52 zł 0,71%

Pozostałe przychody w 

tym: 0,58 zł 0,00% 138,50 zł 0,05%

- zaokrąglenia VAT
0,58 zł 0,00% 0,00 zł 0,00%

- pozostałe przychody inne
569,04 zł 0,00% 138,50 zł 100,00%

Przychody finansowe
0,00 zł 0,00% 0,00 zł 0,00%

RAZEM
486 573,58 zł 100,00% 287 533,11 zł 100,00%

01.01.2020 – 31.12.2020 01.01.2021 – 31.12.2021
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 V. Informacje o strukturze poniesionych kosztów 

 

 

 

Koszty realizacji zadań statutowych w 2021 r. stanowi 56,91% ogółu poniesionych kosztów. 

Kwota Struktura % Kwota Struktura %

Koszty realizacji zadań 

statutowych 298 252,50 zł 94,62% 184 966,44 zł 56,91%

- refundacja kosztów szkoleń 
0,00 zł 0,00% 6 000,00 zł 1,85%

- profilaktyka chorób 

nowotworowych event "Badajcie 

się drogie mamy...." 65,04 zł 0,02% 55 728,46 zł 17,15%

- DCO
27 670,00 zł 8,78% 28 238,84 zł 8,69%

Spot reklamowy
0,00 zł 0,00% 27 168,07 zł 14,69%

Darowizny przekazane
0,00 zł 0,00% 4 000,00 zł 1,23%

- Projekt "Onkoprzyjaciel"
0,00 zł 0,00% 6 118,00 zł 1,88%

Pomoc COVID
0,00 zł 0,00% 2 435,40 zł 0,75%

- pozyskanie 1%
602,70 zł 0,20% 203,25 zł 0,11%

- finansowanie leczenia chorób 

nowotworowych 267 964,76 zł 89,84% 55 074,42 zł 29,78%

- dofinansowanie Wydarzenia 

"Testy na krew utajoną" 1 950,00 zł 0,00% 0,00 zł 0,00%

Koszty administracyjne w 

tym: 16 527,28 zł 5,24% 140 026,19 zł 43,09%

- zużycie materiałów i energii
0,00 zł 0,00% 1 145,80 zł 0,35%

- usługi obce
15 827,28 zł 5,02% 65 038,56 zł 20,01%

Wynagrodzenia z narzutami
0,00 zł 0,00% 34 510,50 zł 10,62%

- podatki i opłaty
700,00 zł 0,22% 39 331,33 zł 12,10%

Pozostałe koszty w tym:
432,40 zł 0,14% 0,00 zł 0,00%

- zaokrąglenia VAT 432,40 zł 100,00% 0,00 zł 0,00%
- pozostałe koszty operacyjne 

NKUP 0,00 zł 0,00% 0,00 zł 0,00%

Koszty finansowe
0,00 zł 0,00% 0,00 zł 0,00%

RAZEM 315 212,18 zł 100,00% 324 992,63 zł 100,00%

01.01.2020 – 31.12.2020 01.01.2021 – 31.12.2021
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Przewiduje się utrzymanie powyższej struktury przychodów i wydatków w latach następnych za wyjątkiem 

zmniejszenia wartości usług obcych. 

 

VI. Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego 

 

Fundusz statutowy Fundacji obejmuje wpłaty Fundatorów. 

 

 

VII. Informacja dodatkowa na temat uzyskanych przychodów i poniesionych kosztów z tytułu 1% 

podatku dochodowego od osób fizycznych oraz sposobu wydatkowania środków z 1% pdof. 

 

Fundacja posiada status organizacji pożytku publicznego. W 2021 roku jednostka poniosła koszty w związku 

z kampanią informacyjną związaną z pozyskaniem 1% pdof w kwocie 203,25zł 

W 2021 roku Fundacja otrzymała darowizny z 1% pdof w wysokości 64 066,21 zł. Kwota ta została 

przekazana na realizację zadań statutowych organizacji. 

 

VIII. Dodatkowe informację i objaśnienia 

 

Nie stwierdza się innych informacji niż te wymienione powyżej, które mogłyby w istotny sposób wpłynąć na 

ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy Organizacji. 

 
 

 

 

 

 

 

Wrocław, dn. 30.06.2022 


