
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. Jedyne zobowiązania finansowe organizacji opisane są w części: 3. Uzupełniające dane o aktywach i pasywach.

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 nie ma zobowiązań
zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju.

3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach

(dane w zł)
A. Aktywa trwałe 61 302 196,09
Wartości niematerialne i prawne 0,00
Rzeczowe aktywa trwałe 4 384 396,09 
Należności długoterminowe 0,00 
Inwestycje długoterminowe 56 917 800,00 
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0,00 
B. Aktywa obrotowe 7 785 042,04 
Środki pieniężne w kasie 0,00 
Środki pieniężne na rachunkach bankowych 7 718 049,80 
Należności krótkoterminowe 65 297,63 
Należności długoterminowe 0,00 
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1 694,61
C. Pasywa - Fundusze własne 69 014 088,56 
Fundusz statutowy 58 522 528,13 
Pozostałe fundusze 1 582,24 
Zysk roku bieżącego 10 489 978,19 
D. Pasywa – Zobowiązania i rezerwy 73 107,58 
Rozrachunki publiczno-prawne 54 604,21 
Rozrachunki z podopiecznymi i dostawcami 18 503,37

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

(dane w zł)
Łączna kwota przychodów 47 664 195,57 
1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 36 312 816,03 
2. Przychody ze źródeł publicznych 0,00 
3. Przychody ze źródeł prywatnych ogółem 10 354 353,35 
w tym a) ze składek członkowskich 0,00 
b) z darowizn od osób fizycznych 7 178 076,32 
c) z darowizn od osób prawnych 2 228 675,92 
d) z ofiarności publicznej(zbiórek publicznych, kwest) 767 601,11 
e) ze spadków, zapisów 0,00 f) z wpływów z majątku 180 000,00 
g) z nawiązek sądowych 0,00 h) ze świadczeń pieniężnych 0,00 
4. Przychody finansowe 903 319,45 
5. Przychody z innych źródeł 93 706,74

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

        Druk: NIW-CRSO



(dane w zł.) 
Koszty realizacji zadań statutowych 34 526 151,12
Koszty administracyjne 1 612 788,43 
Koszty finansowe 1 000 000,00 
Pozostałe koszty 35 235,84 
Razem: 37 174 175,39

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Fundusz założycielski wynosi 10 000 zł i nie uległ zmianie w ciągu roku obrotowego.
Fundusz zapasowy w wysokości 47 401 259,38 zł składa się ze skumulowanych zysków z lat ubiegłych.

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

(dane w zł.) Saldo początkowe 45 706 536,91 
Przychody 36 312 816,03 
Rozchody razem 24 785 385,59 
w tym 
- działalność statutowa 24 297 378,96
-administracja 153 784,11 
-zakup śr.trwałych 7 388,17 
-promocja 6 764,62 
-rozliczenia 320 069,73
Saldo końcowe 57 233 967,35

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

Fundacja utworzyła rezerwę 1 mln zł. na wykupione obligacje.

Data sporządzenia: 2019-03-21

Data zatwierdzenia:

Stanisław Felcyn Zuzanna Pabińska 
Dorota Augustyniak

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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