
 

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 
 

A. Aktywa trwałe 80 342 532,90 

Wartości niematerialne i prawne 
0,00 

Rzeczowe aktywa trwałe 
5 491 352,90 

Należności długoterminowe 
0,00 

Inwestycje długoterminowe 
74 851 180,00 

Długoterminowe rozliczenia 
międzyokresowe 

0,00 

B. Aktywa obrotowe 
27 468 045,06  

Środki pieniężne w kasie 
0,00  

Środki pieniężne na rachunkach 
bankowych  

27 096 235,44 

Należności krótkoterminowe  
371 809,62  

Należności długoterminowe 
0,00 

Krótkoterminowe rozliczenia 
międzyokresowe 

0,00 

C. Pasywa - Fundusze własne  
107 463 881,87 



Fundusz statutowy 
97 471 075,24 

Pozostałe fundusze 
8 334,56 

Zysk roku bieżącego 
9 984 472,07 

D. Pasywa – Zobowiązania i rezerwy  
346 696,09 

Rozrachunki publiczno-prawne 
92 629,81 

Rozrachunki z podopiecznymi i 
dostawcami 

254 066,28 

 

W pozycji Inwestycje występują: 

- budowa ośrodka w Złotowie – 468.580,18 zł; 

- rozbudowa ośrodka w Stawnicy – 461.689,11 zł; 

- zakup mieszkania w Gdańsku – 468.306,72 zł. 

 

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 

      w zł  

 Łączna kwota przychodów 58 271 268,11  

 1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 44 853 677,69  

 2. Przychody ze źródeł publicznych 29 400,00  

 3. Przychody ze źródeł prywatnych ogółem 11 719 688,31  

       w tym     

   a)  ze składek członkowskich 0,00  

   b) z darowizn od osób fizycznych 9 414 403,55  

   c) z darowizn od osób prawnych 1 981 820,31  

   d) z ofiarności publicznej(zbiórek publicznych, kwest) 158 464,45  

   e) ze spadków, zapisów 0,00  

  f) z wpływów z majątku 165 000,00  

  g) z nawiązek sądowych 0,00  

  h) ze świadczeń pieniężnych 0,00  

 4. Przychody finansowe 1 668 502,11  

 5. Przychody z innych źródeł 0,00  
    
 
5. Informacje o strukturze poniesionych kosztów 
         w zł. 

Koszty realizacji zadań statutowych 46 253 281,72 

Koszty administracyjne 2 032 047,97 

Koszty finansowe 1 465,85 

Pozostałe koszty  0,00 



Razem: 48 286 795,54 

 

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 97 461 075,24 zł składa się ze skumulowanych zysków  

z lat ubiegłych. 

 

7. 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 

 

Środki 1% podatków 2021 w zł

Razem -dział. statutowa -administracja -zakup śr. trwałych -promocja -rozliczenia

82 339 566,26 44 853 677,69 36 664 910,66 35 595 879,13 101 037,75 774 992,39 4 230,60 188 770,79 90 528 333,29

Saldo 

początkowe
Przychody

Rozchody

Saldo końcowe

 

 

 

 

8. Inne informacje niż wymienione w pkt 1–7, 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 do ustawy, o ile mają zastosowanie do jednostki. 

Brak.  

 
Stawnica, 10.03.2022 r. 

 

 

 

…………………………………… 
osoba, której powierzono prowadzenie 

ksiąg rachunkowych – na podstawie 

art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości 

                                                  Zarząd: 

  Dorota Augustyniak      -  
               Prezes Zarządu        

 

       Zuzanna Pabińska         - 
                                                                 Wiceprezes Zarządu    


