
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1) nazwa, siedziba i adres oraz numer we właściwym rejestrze sądowym albo ewidencji

GDAŃSKA FUNDACJA KORCZAKA "KOCHAJ I DAWAJ PRZYKŁAD" UL. ANTONIEGO ABRAHAMA 56 80-307 GDAŃSK
GDAŃSK POMORSKIE

2) czas trwania działalności jednostki, jeśli jest ograniczony

Nie jest ograniczony

3) okres objęty sprawozdaniem finansowym

01.01.2020-31.12.2020

4) czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez jednostkę w dającej się przewidzieć
przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności

Fundacja kontynuuje swoją działalność i w chwili obecnej nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią
dzialalności.

5) omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), ustalenia wyniku
finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru

metody wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

1. Majątek trwały wyceniony jest wedłig nabycia cen lub kosztów wytworzenia bądź wartości po aktulizacji pomniejszonych o odpisy
amortyzacyjny (umorzeniowe). Ewidencja analityczna środków trwałych prowadzona jest na tabeli amortyzacyjna. Majątek trwały
amrtyzowany jest zgodnie z planem amortyzacji z zastosowaniem stawek amortyzacji zgodnie z przewidywanym okresem gospodarczej
użyteczności. 2 Zapasy rzeczowych składników aktywów obrotowych wyceniane są według ceny nabycia lubkosztów wytworzenia nie
wyższych od cen ich sprzedaży netto, na dzień bilansowy-według cen nabycia. zakupione materiały pomocnicze i eksploatacyjne są
księgowanew ciężar kosztów działaności. Należności wyceniane są w wkocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem ostrożności. Inwestycje
krókoterminowe wyceniane sa wedłu ceny nabycia (wartości) rynkowej, zależnie od tego która z nich jest niższa albo według skorygowanej
ceny nabycia-jeżeli dla danego składnika aktywów został określony termin wymagalny, a krótkoterminowe inwestycje dla których nie istnieje
aktywny rynek, w inny sposób określonej wartości godziwej. Fundusz statutowy wyceniany jest według wartości nominalnej. Fundusz
statutowy powiększony jest o zyski netto przeznaczone na działalność statutową i pomniejszone o poniesione straty. Zobowiązania wobec
dostawców wyceniane są w kwocie wymagającej zapłaty, przy czym zobowiązania finansowe, których uregulowania zgodnie z umową
następuje drogą wydania aktywów finansowych innych niż środki pieniężne lub wymiany na instrumnety finansowe- według wartości godziwej.
W Fundacji nie tworzy się rezew na przyszłe świadczenia pracownicze, takie jak odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe, jak również
rezerw na przyszłe zobowiązania o ile nie wpływają one istotnie na sumę aktywów i wynik finansowy Fundacji.

ustalenia wyniku finansowego

Fundacja ewidencjonuje koszty w układzie rodzajowym oraz funkcjonalnym, z uwzględnieniem kosztów działalności odpłatnej, nieodpłatnej i
ogólnozakładowych. Przychody ewidencjonowane są i wykazywane w rachunku zysków i start zgodnie ze statutem Fundacji.

ustalenia sposbu sporządzania sprawozdania finansowego

Do poprzedniego roku obrotowego Fundacja sporządzała sprawozdania finansowe zgodnie z załącznikiem 1 do ustawy o rachunkowości, w
tym rachunek zysków i strat w waraincie porównawczym. Od bieżącego roku onbrotowego Fundacja sporządza sprawozdania finansowe
zgodnie z załącznikiem nr 6 do usatwy o rachunkowości.

pozostałe

Zasady rachunkowości przyjete przy sporządzaniu sprawozdania finansowego są zgodne z ustawą i rachunkowości z 29 września 1994r z
pózniejszymi zmianami. Księgi Fundaxcji prowadzone są metoda komputerową przy zastosowaniu systemu Sage Symfonia Finanse i
Księgowość opracowanego przez Sage Sp. zo.0 w Towarzystwie Audytorskim "Booking Service" Spólko z.o.o w Gdańsku.

Informacja uszczegółowiająca wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki.

Celem działania Fundacji:
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Celem działania Fundacji jest prowadzenie wszechstronnej działalnosci w zakresie rozowju, ochrony zdrowia lub wychowania dzieci, w
szczególności dzieci pozbawionych opieki rodziców biologicznych, przebywających w Domu im. J.Korczaka Regionalnej Placówce
Opiekuńczo-Terapeutycznej w Gdańsku. Fundacja nie działa w celu osiągnięcia zyski, a jej całkowity dochód przeznacza na realizację celów
statutowych.

Data sporządzenia: 2021-06-22

Data zatwierdzenia: 2021-06-29

Monika Matyszewska Anna Kamińska-Hajduk

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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Narodowy Instytut 
Wolności - Centrum 

Rozwoju 
Społeczeństwa 
Obywatelskiego

                      Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności
                      organizacji pożytku publicznego

                    

za rok 2020

• Formularz należy wypełnić w języku polskim;
• Sprawozdawca wypełnia tylko przeznaczone dla niego białe pola;
• W trakcie wypełniania formularza istnieje możliwość dodawania wierszy oraz zawijania tekstów w polach;
• We wszystkich polach, w których nie będą wpisane odpowiednie informacje, należy wstawić pojedynczy znak myślnika (–).

Data zamieszczenia sprawozdania 2021-07-06

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     POMORSKIE

Gmina GDAŃSK

Powiat GDAŃSK

Ulica UL. ANTONIEGO 
ABRAHAMA

Nr domu 56 Nr lokalu 

Miejscowość GDAŃSK Kod pocztowy 80-307 Poczta GDAŃSK Nr telefonu 609128147

Nr faksu E-mail fundacja@korczak.gda.pl Strona www www.korczak.gda.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2015-04-17

2017-06-28

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 36130227600000 6. Numer KRS 0000553887

7. Skład organu zarządzającego organizacji

(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu zarządzającego)

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Anna Kamińska-Hajduk Prezes Fundacji TAK

Katarzyna Krefft Wiceprezes Fundacji TAK

Karolina Bortkun Członek Zarządu TAK

8. Skład organu kontroli lub nadzoru organizacji

(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu kontroli lub 
nadzoru)

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Ewa Dołkowska Członek Rady Fundacji TAK

Urszula Miłejszo Członek Rady Fundacji TAK

Katarzyna Narloch Członek Rady Fundacji TAK

Jan Raczkowski Członek Rady Fundacji TAK

Ryszard Sobczak Członek Rady Fundacji TAK

GDAŃSKA FUNDACJA KORCZAKA "KOCHAJ I DAWAJ PRZYKŁAD"
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Celem Fundacji jest prowadzenie wszechstronnej działalności w zakresie 
rozwoju, ochrony zdrowia lub wychowania dzieci, w szczególności dzieci 
pozbawionych opieki rodziców biologicznych, przebywających w Domu im. 
Janusza Korczaka Regionalnej Placówce Opiekuńczo-Terapeutycznej w 
Gdańsku.
Fundacja prowadzi działalność społecznie użyteczną na rzecz ogółu 
społeczności w sferze następujących zadań publicznych:
1) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej 
sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,
2) wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,
3) działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej 
osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
4) działalności charytatywnej,
5) ochrony i promocji zdrowia,
6) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych,
7) nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania,
8) wypoczynku dzieci i młodzieży,
9) promocji i organizacji wolontariatu,
10) działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, 
upowszechniania i ochrony praw dziecka,
11) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

(Należy opisać sposób realizacji celów statutowych organizacji na 
podstawie statutu organizacji)                       

Fundacja realizuje swój cel m.in. poprzez:
1)pomoc finansową lub rzeczową dla osób znajdujących się w szczególnie 
trudnej sytuacji życiowej i materialnej, w tym: zakup żywności, środków 
higieny i innych artykułów do realizacji potrzeb życia codziennego,
2)pomoc dzieciom częściowo lub całkowicie pozbawionym opieki 
rodziców,
3) wspieranie programów rehabilitacji zdrowotnej, społecznej lub 
zawodowej dzieci lub młodzieży,
4) organizowanie kwest pieniężnych, zbiórek, w kraju lub za granicą, 
pozyskiwanie sponsorów okolicznościowych lub stałych
5) finansowanie leczenia, rehabilitacji, zakup niezbędnego sprzętu 
medycznego lub rehabilitacyjnego oraz leków lub środków medycznych dla 
osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej lub 
materialnej.
6) inicjowanie i rozwijanie specjalistycznych form pomocy dla dzieci 
niepełnosprawnych,
7)pomoc dzieciom z zaburzeniami rozwojowymi – poprzez diagnozę lub 
terapię
8) organizowanie lub prowadzenie placówek oświatowo-wychowawczych 
lub edukacyjnych oraz poradni psychologiczno-pedagogicznych
9) organizowanie i finansowanie kolonii i wycieczek dla dzieci lub 
młodzieży,
10) organizowanie lub finansowanie imprez sportowych, rekreacyjnych lub 
 kulturalnych,
11)organizowanie koncertów o charakterze artystycznym, konkursów lub 
festynów oraz innych imprez publicznych,
12)prowadzenie szkoleń lub akcji informacyjnych,
13)podejmowanie działań psychologicznych lub pedagogicznych na rzecz 
dzieci krzywdzonych lub ich rodzin.
14)wspieranie działań w zakresie ochrony praw dzieci,
15)wspieranie lub realizacja projektów opartych na angażowaniu 
wolontariuszy,
16)współpracę z polskimi lub zagranicznymi instytucjami lub 
organizacjami, w tym podejmowanie starań o pomoc rzeczową lub 
finansową.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację
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najbliższe sąsiedztwo (osiedle, dzielnica, sołectwo, wieś, przysiółek)

gmina

kilka gmin

powiat

kilka powiatów

województwo

kilka województw

cały kraj

poza granicami kraju

1.2. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację działalności pożytku publicznego

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

2. Informacja dotycząca liczby odbiorców działań organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

2.2. Informacje na temat 
odbiorców innych, niż 
wymienieni w pkt 2.1, na 
rzecz których działała 
organizacja
(Np. zwierzęta, zabytki)

nie dotyczy

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

(Należy oszacować liczbę odbiorców działań organizacji w okresie 
sprawozdawczym, w podziale na osoby fizyczne i osoby prawne)

Osoby fizyczne

Osoby prawne

100

1

3. Informacja dotycząca działalności nieodpłatnej pożytku publicznego organizacji w okresie sprawozdawczym

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

1. W styczniu Fundacja zorganizowała Bal Karnawałowy dla dzieci z Domu im. J.Korczaka Regionalnej Placówki Opiekuńczo-
terapeutycznej w Gdańsku oraz dzieci z rodzin zastępczych w hotelu Focus w Gdańsku. Podczas balu dzieci miały zapewnioną 
świetną zabawę, poczęstunek oraz wszystkie dzieci otrzymały w prezencie paczki ze słodyczami, zabawkami i artykułami 
szkolnymi.
2.Była współorganizatorem ferii zimowych dla dzieci z Domu im. J. Korczaka Regionalnej Placówki Opiekuńczo Terapeutycznej w 
Gdańsku. Dzieci odbyły podróż po morzach i oceanach w Akwarium Gdyńskim, poeksperymentowały w Centrum Nauki 
Eksperyment w Gdyni i Centrum Hewelianum w Gdańsku, poszalały na placu zabaw Honolulu i w Playground Arena, były  w 
kinie, Klockowni Centrum Edukacji i Zabawy a także obejrzały spektakl teatralny wystawiony przez Teatr Klapa pt ”Byczek 
Fernando”. Terapia sfinansowała wszystkie wejście i bilety oraz zapewniła dzieciom poczęstunek w postaci zestawów 
Mc'Donalds, pizz , lodów i pysznych ciastek
3. Od stycznia do czerwca Fundacja finansowała dodatkowe terapie dla dzieci z Domu im. J. Korczaka Regionalnej Placówki 
Opiekuńczo Terapeutycznej w Gdańsku. Były to  Terapia Integracji Sensorycznej dla szesnaściorga dzieci z zaburzeniami 
przedsionkowymi, czuciowymi, Terapia Widzenia dla czternaściorga dzieci, Terapia Słuchu dla trójki dzieci, Dogoterapia, Zajęcia 
muzyczno-rytmiczne dla trzech grup terapeutycznych oraz zajęcia taneczne dla dwóch dziewczynek poruszających się na 
wózkach aktywnych.
4. W lipcu Fundacja była organizatorem wyjazdu do Polańczyk dla 14 dzieci i opiekunów, a w sierpniu była organizatorem pobytu 
wakacyjnego dla 8 dzieci w Stawiskach na Kaszubach Dla wszystkich dzieci organizowano szereg wycieczek po Trójmieście i 
pobliskiej okolicy.
5. Od września do grudnia Fundacja finansowała dodatkowe trepie dla dzieci min: Terapia Integracji Sensorycznej, Terapia 
Logopedyczną, Dogoterapia, Rytmika, Terapia słuchu, Terapie widzenia.
6. Fundacja współfinansowała  zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla dzieci z Domu im. J. Korczaka RPOT w Gdańsku w 
szczególności dofinansowanie do zakupu ortez, kamizelek , wózków i łóżka rehabilitacyjnego.

3.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności nieodpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze wskazaniem sfer(-y) działalności 
pożytku publicznego, o których mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a także kodu(-ów) 
PKD 2007 odpowiadającego(-ych) tej działalności. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności nieodpłatnej, należy podać informację na temat 3 
głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności
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Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1

pomoc społeczna, w tym pomoc 
rodzinom i osobom w trudnej 
sytuacji życiowej oraz 
wyrównywanie szans tych rodzin i 
osób

POZOSTAŁA POMOC SPOŁECZNA Z 
ZAKWATEROWANIEM POLEGAJĄCA NA 
ZAPEWNIENIU DODATKOWYCH 
SPECJALISTYCZNYCH TERAPII DLA DZIECI 
CHORYCH I NIEPEŁNOSPRAWNYCH STALE 
PRZEBYWAJĄCYCH W DOMU IM. J.KORCZAKA 
REGIONALNEJ PLACÓWCE OPIEKUŃCZO-
TERAPEUTYCZNEJ W GDAŃSKU. ZAJĘCIA 
RYTMICZNO-MUZYCZNE DLA TRZECH GRUP 
DZIECI, ZAJĘCIA TANECZNE DLA DWÓCH 
DZIEWCZYNEK PORUSZAJĄCYCH SIĘ NA 
WÓZKACH AKTYWNYCH, TERAPIA WZROKU DLA 
CZTERNAŚCIORGA DZIECI , TERAPIA SŁUCHU DLA 
TRÓJKI DZIECI, TERAPIA LOGOPEDYCZNA DLA 
DZIEWIĘCIORGA DZIECI. ZORGANIZOWANIE 
WYJAZDÓW WAKACYJNYCH:
- DLA CZTERNAŚCIORGA DZIECI I OPIEKUNÓW W 
BIESZCZADY DO POLAŃCZYKA, ZAPEWNIENIE 
POBYTU W HOTELU PRZYSTOSOWANYM DLA 
DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH, AUTOKARU 
KTÓRY WOZIŁ DZIECI NA WYCIECZKI PO 
BIESZCZADACH, ZAKUP BILETÓW NA WSZYSTKIE 
ATRAKCJE, ORAZ ZAKUP LODÓW I PRZEKĄSEK.  
- DLA OŚMIORGA DZIECI I ICH OPIEKUNÓW NA 
KASZUBY DO STAWISK. ZAPEWNIENIE POBYTU I 
ATRAKCJI NA MIEJSCU
-

87.90.Z 9 166,55 zł

2 Wspieranie rodziny i systemu pieczy 
zastępczej

POZOSTAŁA POMOC SPOŁECZNA BEZ 
ZAKWATEROWANIA GDZIE INDZIEJ NIE 
SKLASYFIKOWANA POLEGAJĄCA NA WSPIERANIU 
RODZIN ZASTĘPCZYCH, U KTÓRYCH DOM 
ZNALAZŁY DZIECI PRZEBYWAJĄCE WCZEŚNIEJ W 
DOMU IM. J.KORCZAKA REGIONALNEJ 
PALCÓWCE OPIEKUŃCZO-TERAPEUTYCZNEJ W 
GDAŃSKU POPRZEZ ORGANIZACJĘ BALU 
KARNAWAŁOWEGO PODCZAS FERII ZIMOWYCH 
ZARÓWNO DLA DZIECI Z PLACÓWKI JAK I DZIECI 
Z RODZIN ZASTĘPCZYCH. ZAPEWNIENIE 
WSZYSTKIM DZIECIOM PACZEK, POCZĘSTUNKU I 
DOBREJ ZABAWY, A RODZICOM  ZASTĘPCZYM 
DANIE MOŻLIWOŚCI ROZMOWY I WYMIANY 
DOŚWIADCZEŃ Z INNYMI RODZICAMI 
ZASTĘPCZYMI.

88.99.Z 8 000,00 zł
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III. Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 286 432,03 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 286 432,03 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

4.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze wskazaniem sfer(-y) działalności 
pożytku publicznego, o których mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,  a także kodu(-ów) 
PKD 2007 odpowiadającego(-ych) tej działalności. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności odpłatnej, należy podać informację na temat 
trzech głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności

4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

5.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności gospodarczej organizacji wraz z opisem tej działalności w okresie sprawozdawczym, a także 
kodu(-ów) PKD 2007 odpowiadającego(-ych) tej działalności. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności gospodarczej, należy podać informację 
na temat 3 głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Lp. Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

3 działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

DZIAŁALNOŚĆ FIZJOTERAPEUTYCZNA 
POLEGAJĄCA NA ZAPEWNIENIU 
NIEPEŁNOSPRAWNYM I CHORYM DZIECIOM 
STALE PRZEBYWAJĄCYM W DOMU IM. 
J.KORCZAKA REGIONALNEJ PLACÓWCE 
OPIEKUŃCZO-TERAPEUTYCZNEJ W GDAŃSKU 
DODATKOWYCH TERAPII W ZAKRESIE RUCHU I 
REHABILITACJI. TERAPIĄ INTEGRACJI 
SENSORYCZNEJ OBJĘTYCH ZOSTAŁO 
SZESNAŚCIORO DZIECI Z ZABURZENIAMI RUCHU, 
NADWRAŻLIWOŚCIĄ DOTYKOWĄ, SŁUCHOWĄ, 
PRZEDSIONKOWĄ, NIEPEWNOŚCIĄ 
GRAWITACYJNĄ I NIETOLERANCJĄ RUCHU. 
FUNDACJA ZAKUPIŁA ŁÓŻKO REHABILITACYJNE 
ORAZ  WSPÓŁFINANSOWAŁA ZAKUP SPRZĘTU 
REHABILITACYJNEGO W POSTACI ORTEZ, 
KAMIZELEK ORAZ WÓZKÓW. SFINANSOWAŁA 
ZAKUP OKULARÓW KOREKCYJNYCH DLA DZIECI Z 
DOMU IM. J.KORCZAKA ORAZ DZIECI 
PRZEBYWAJĄCYCH W RODZINACH ZASTĘPCZYCH.

86.90.A 10 333,01 zł
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58 090,61 zł2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 0,00 zł

d) przychody finansowe 0,00 zł

e) pozostałe przychody 0,00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 228 341,42 zł

2.4. Z innych źródeł 0,00 zł

3. Informacje o kosztach poniesionych z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie sprawozdawczym

3.1. Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień 
roku sprawozdawczego 218,20 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 27 499,66 zł

3.3. Działania, w ramach których poniesiono koszty ze środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym (w szczególności określone w pkt II.1.1), oraz szacunkowe kwoty przeznaczone na te działania

3.4. Cele szczegółowe, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, wskazane przez podatników 
podatku dochodowego od osób fizycznych, na które organizacja pożytku publicznego poniosła najwyższe koszty ze środków 
pochodzących z 1% podatku dochodowego w okresie sprawozdawczym wraz z kwotą kosztów

1 Terapie dla dzieci z Domu im. J.Korczaka RPOT 13 985,73 zł

2 Inne działania na rzecz dzieci z Domu im. J.Korczaka RPOT 13 513,93 zł

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

w 
tym:

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

b) ze środków budżetu państwa

d) ze środków państwowych funduszy celowych

w 
tym:

0,00 zł

132 949,15 zł

95 392,27 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

a) ze składek członkowskich

b) z darowizn od osób fizycznych

c) z darowizn od osób prawnych

d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest)

e) ze spadków, zapisów

f) z wpływów z majątku (w szczególności sprzedaży lub wynajmu składników 
majątkowych)

0,00 złg) z działalności gospodarczej
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5. Wynik działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 60 390,48 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 0,00 zł

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 248 404,41 zł 27 499,66 zł

Koszty ogółem:

W tym: wysokość 
kosztów finansowana 

z 1% podatku 
dochodowego od 

osób fizycznych

a) koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego

c) koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej

d) koszty finansowe

e) koszty administracyjne

f) pozostałe koszty ogółem

226 041,55 zł 27 499,66 zł

0,00 zł 0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

22 362,86 zł

0,00 zł 0,00 zł

0,00 zł

4.2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% 
podatku dochodowego od osób fizycznych 0,00 zł

5.3. Wynik działalności gospodarczej 0,00 zł

0,00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji. W przypadku 
zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych  -  
podać dodatkowo kwotę)

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

nie korzystała

0,00 zł

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z podatku od towarów i usług

2. Organizacja korzystała z prawa do nieodpłatnego informowania przez jednostki publicznej 
radiofonii i telewizji o prowadzonej działalności nieodpłatnej pożytku publicznego, zgodnie z art. 23a 
ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji.
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V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej

1.1. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy
(Należy uwzględnić wszystkie osoby zatrudnione w organizacji na podstawie stosunku pracy (etat lub 
część etatu) w okresie sprawozdawczym, nawet jeżeli obecnie nie są już zatrudnione w organizacji)

0 osób

1.2. Przeciętna liczba zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy w przeliczeniu na 
pełne etaty
(Aby określić przeciętne zatrudnienie należy zsumować wszystkie osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy w 
poszczególnych miesiącach w okresie sprawozdawczym (wraz z ułamkami odpowiadającymi części etatu, np. 0,50 w 
przypadku osoby zatrudnionej na pół etatu), dodać do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy i podzielić przez 12. Wynik 
wpisać z dokładnością do 2 miejsca po przecinku)

0,00 etatów

4 osób1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
(Jeżeli kilka umów cywilnoprawnych było wykonywanych przez jedną osobę, to dana osoba powinna być policzona tylko raz)

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

0 osób fizycznych
2.2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku sprawozdawczego

0 osób prawnych

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym

3.1. Organizacja korzystała ze świadczeń wykonywanych przez wolontariuszy
(Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wolontariuszami są osoby 
fizyczne, które ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonują świadczenia na rzecz organizacji, niezależnie od tego, czy są to 
osoby niezwiązane z organizacją, członkowie, pracownicy, osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej czy 
przedstawiciele władz organizacji)

0 osób
3.2. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres krótszy niż 30 
dni
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym i czasu pracy)

3. Organizacja korzystała z uprawnienia do nabycia na szczególnych zasadach 
prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości z zasobu 
Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego,  lub zawarła na 
preferencyjnych warunkach z podmiotami publicznymi umowy użytkowania, 
najmu, dzierżawy lub użyczenia i przysługuje jej w odniesieniu do tych 
nieruchomości następujące prawo:

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

własność

użytkowanie wieczyste

najem

użytkowanie

użyczenie

dzierżawa

nie korzystała

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego

b) inne osoby

0 osób

0 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 66 040,00 zł

2. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej, w związku z prowadzoną działalnością 
pożytku publicznego 

66 040,00 zł

3. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej w związku z prowadzoną przez 
organizację działalnością gospodarczą 

0,00 zł

4. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
zarządzającego organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
(Aby określić przeciętne miesięczne wynagrodzenie należy: 1. zsumować wszystkie kwoty wynagrodzeń wypłacone w ciągu 
roku sprawozdawczego (wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy 
cywilnoprawne); 2. podzielić zsumowaną kwotę  przez  12 (miesięcy) 3. podzielić przez liczbę członków zarządu)

816,67 zł

5. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz 
umowy cywilnoprawne
(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4) 

0,00 zł

6. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom innych, 
niż organu zarządzającego, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4)  

0,00 zł

7. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, z pominięciem wynagrodzeń osób, o których mowa w pkt 4-6, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom świadczącym usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej
(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4)  

1 562,22 zł

10 osób
3.4. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres dłuższy niż 6 
miesięcy
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji  w 
okresie sprawozdawczym) 

3.3. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres od 30 dni do 6 
miesięcy
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym)

0 osób

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 0 osób

0 osóbb) inne osoby

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego

b) inne osoby

8 osób

2 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

0,00 zł

0,00 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

0,00 zł

- inne świadczenia 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 66 040,00 zł

w 
tym:

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 0,00 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 66 040,00 zł
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VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym

8. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
członkowi organu zarządzającego, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

816,67 zł

9. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
członkowi organu kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0,00 zł

12. Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń
(Można wpisać informacje dotyczące wynagrodzeń, o których mowa 
w pkt 1-11, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych 0,00 zł

VIII. Informacja o działalności zleconej organizacji pożytku publicznego przez organy administracji publicznej  w okresie 
sprawozdawczym

1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu terytorialnego

2. Informacja na temat głównych realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację
(Należy podać nazwę zadania, jego główny(-e) cel(-e), nazwę organu udzielającego dotacji oraz kwotę przyznanej dotacji)

3. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy administracji 
rządowej lub państwowe fundusze celowe

4. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację
(Należy podać nazwę zadania, jego główny(-e) cel(-e), nazwę organu udzielającego dotacji oraz kwotę przyznanej dotacji)

1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne

2. Informacja na temat realizowanych zamówień i kwot otrzymanych na ich realizację

IX. Informacja dotycząca realizowanych przez organizację pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym zamówień 
publicznych
(Należy wpisać realizowane zamówienia publiczne w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych oraz te, do 
których nie stosuje się przepisów ww. ustawy, np. zamówienia, których wartość nie przekroczyła wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 
000 euro) 

Lp Nazwa zadania Cel(-e) zadania Nazwa organu udzielającego dotacji Kwota

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

10. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
członkowi innych niż organ zarządzający, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając 
wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0,00 zł

11. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
pracownikowi organizacji, z pominięciem wynagrodzeń osób, o których mowa w pkt 8-10, wliczając 
wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz wynagrodzenia wypłaconego 
osobie świadczącej usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

1 562,22 zł

Lp Nazwa zadania Cel(-e) zadania Nazwa organu udzielającego dotacji Kwota

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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X. Informacje uzupełniające

1. Wykaz spółek, w których organizacja posiada co najmniej 20% udziałów lub akcji w kapitale zakładowym lub co najmniej 20% 
ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym spółki

2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem

3. Informacje o kontrolach przeprowadzonych w organizacji przez organy administracji publicznej w okresie sprawozdawczym

4. Organizacja przeprowadziła badanie sprawozdania finansowego na podstawie ustawy z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości lub rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w 
sprawie obowiązku badania sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego 

5. Dodatkowe informacje
(Można wpisać w poniższe pole inne informacje, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

Imię i nazwisko osoby upoważnionej 
lub imiona i nazwiska  osób 
upoważnionych do składania 

oświadczeń woli w imieniu organizacji

ANNA KAMIŃSKA-HAJDUK Data wypełnienia sprawozdania

Lp. Nazwa spółki REGON Siedziba spółki
% udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

2021-07-06
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BILANS
zgodnie z załącznikiem nr 6 do ustawy o rachunkowości 

sporządzony na dzień: 2020-12-31

Data sporządzenia: 2021-06-22

Monika Matyszewska

Imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg 
rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

Anna Kamińska-Hajduk

Imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ 
wieloosobowy, wszystkich członków tego organu

GDAŃSKA FUNDACJA KORCZAKA "KOCHAJ I 
DAWAJ PRZYKŁAD"
80-307 GDAŃSK
UL. ANTONIEGO ABRAHAMA 56 
0000553887

Stan na koniec

roku 
poprzedniego

roku 
bieżącego

AKTYWA

A. Aktywa trwałe 89 181,06 64 858,98

I. Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00

II. Rzeczowe aktywa trwałe 89 181,06 64 858,98

III. Należności długoterminowe 0,00 0,00

IV. Inwestycje długoterminowe 0,00 0,00

V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00

B. Aktywa obrotowe 186 869,27 249 041,34

I. Zapasy 0,00 0,00

II. Należności krótkoterminowe 159,18 0,04

III. Inwestycje krótkoterminowe 184 746,84 246 699,24

IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1 963,25 2 342,06

C. Należne wpłaty na fundusz statutowy 0,00 0,00

AKTYWA razem 276 050,33 313 900,32

PASYWA

A. Fundusz własny 275 429,34 313 456,96

I. Fundusz statutowy 219 681,53 275 429,34

II. Pozostałe fundusze 0,00 0,00

III. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0,00 0,00

IV. Zysk (strata) netto 55 747,81 38 027,62

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 622,99 443,36

I. Rezerwy na zobowiązania 622,99 443,36

II. Zobowiązania długoterminowe 0,00 0,00

III. Zobowiązania krótkoterminowe 0,00 0,00

IV. Rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00

PASYWA razem 276 052,33 313 900,32

Data zatwierdzenia: 2021-06-29
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Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat na podstawie załącznika nr 6 ustawy o 

rachunkowości 

za okres od 2020-01-01 do 2020-12-31

Data sporządzenia: 2021-06-22

Monika Matyszewska

Imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg 
rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

Anna Kamińska-Hajduk

Imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ 
wieloosobowy, wszystkich członków tego organu

GDAŃSKA FUNDACJA KORCZAKA "KOCHAJ I 
DAWAJ PRZYKŁAD"
80-307 GDAŃSK
UL. ANTONIEGO ABRAHAMA 56 
0000553887

Stan za

Pozycja Wyszczególnienie poprzedni rok bieżący rok
1 2 3 4

A. Przychody z działalności statutowej 252 916,89 286 432,03

I. Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 252 916,89 286 432,03

II. Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego 0,00 0,00

III. Przychody z pozostałej działalności statutowej 0,00 0,00

B. Koszty działalności statutowej 184 710,18 226 041,55

I. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 184 710,18 226 041,55

II. Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego 0,00 0,00

III. Koszty pozostałej działalności statutowej 0,00 0,00

C. Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B) 68 206,71 60 390,48

D. Przychody z działalności gospodarczej 0,00 0,00

E. Koszty działalności gospodarczej 0,00 0,00

F. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E) 0,00 0,00

G. Koszty ogólnego zarządu 12 469,00 22 362,86

H. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G) 55 737,71 38 027,62

I. Pozostałe przychody operacyjne 0,00 0,00

J. Pozostałe koszty operacyjne 0,00 0,00

K. Przychody finansowe 0,00 0,00

L. Koszty finansowe 0,00 0,00

M. Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L) 55 737,71 38 027,62

N. Podatek dochodowy 0,00 0,00

O. Zysk (strata) netto (M-N) 55 737,71 38 027,62

Data zatwierdzenia: 2021-06-29

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP: 2021-07-06



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 nie posiada żadnych zobowiązań finansowych ztytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań
warunkowych nieuwzględnionych w bilansie.

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

Powyższe nie wystąpiło w ciągu roku sprawozdawczego i nie występuje w dzień bilansowy.

3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach

Treść grunty
własne

budynki, lokale i obiekty inż.
lądowe i wodnej

urządzenia techniczne i
maszyny

środki
transportu

inne środki
trwałe

razem środki
trwałe

A. Wartość początkowa       

stan na Bo    121 610,50  121 610,50
+zwiększenia   3 342,00   3 324,00
- zmniejszenia - - - - - -
stan na BZ - - 3 324,00 12 610,50 - 124 934,50

B. Umorzenia/odpisy
akyualizujące

Stan na BO
- - - 32 429,44 - 32 429,22

+zwiększenia - - 3 324,00 24 322,08 - 27 646,08
- zmniejszenia - - - - - -
stan na BZ - - 3 324,00 56 751,52 - 60 075,52
C. Wartość księgowa
netto- BO - - - 89 181,06 - 89 181,06

D. Wartość księgowa
netto-BZ - - - 64 858, 98 - 64 858, 98

   
   
   

Należności krókoterminowe Stan na dzień:
31.12.2019

Stan na dzień 31-
12.2020

Należności krótkoterminowe 159,18 0,04
Nalezności od pozostałych jednostek 159,18 0,04

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty

- 12 miesięcy

- powyżej 12 miesięcy

- -

b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów
publicznoprawnych 0,04 0,04

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP: 2021-07-06



c) inne 159,14  

Inwestycje krótkoterminowe

- środki pienieżne w kasie i ma rachunkach.

Stan na dzień 31-12.2019 : 184 746,84         stan na dzień 31-12-2020: 246 699,24

Czynne rozliczenia międzyokresowe    Stan na BO   Zwiększenia w ciągu roku  Zmniejszenia w ciagu roku  Stan na BZ

Ubezpieczenia                                           1 965,25         4 015,00                                3 838,19                                  2 342,06

Pozostałe                                                     -                   -                                            -                                               -

Razem :                                                      1 965,25        4 015,00                                 3 838,19                                 2 342,06

 

Zobowiązania Stan na dzień 31-12-2019 Stan na dzień 31-12-2020
Zobowiązania krókoterminowe 622,99 443,36
Wobec pozostałych jednostek 622,99 443,36
z tytułu dostaw i u   
   
   
   
   
   
   

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

Specyfikacja przychodu kwota w zł udział
przychody z nieodpłatnej działalności statutowej 286 432,03 100%
darowizny pieniężne od osób fizycznych 132 949,15 46,42%
zbiórki i darowizny celowe 95 392,27 33,30 %
wpływy z 1% 58 090,61 20,28%
przychody z pozostałej działalności statutowej - 0,00%
przychody z działalności gospodarczej - 0,00%
pozostałe przychody operacyjne - 0,00%
przychody finansowe - 0,00%

 

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Specyfikacja kosztów Fundacji kwota w zł udział
Koszt nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 226 041,55 91,00%
Dom Dziecka -terapie 104 426,61 42,04%
Dom dziecka -organzacja wypoczynku 75 495,25 30,39%
Dom Dziecka -pozostałe działania 45 647,19 18,38%
rodziny zastępcze-pozostałe działania 472,50 0,19%
Koszty działalności gospodarczej 0,00 0,00%

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP: 2021-07-06



Koszty ogólnego zarządu 22 362,86 9,00 %
amortyzacja 3 324,00 1,34%
zużycie materiałów 3 960,91 1,59%
usługi obce 4 059,95 1,63%
wynagrodzenia 9 600,00 3,86 %
pozostałe koszty 1 418,00  0,57 %
pozostałę koszty operacyjne - 0,00 %
koszty finansowe - 0,00 %
RAZEM: 248 404,41 100%
Koszty działalności opearcyjnej kwota w zł udział
Amortzyacja 27 646,08 11,13%
Zużycie materiałów i energii 49 401,60 19,89%
usługi obce 81 845,15 32,95%
podatki i opłaty - 0,00%
wynagrodzenia 66 040,00 26,59%
świadczenia na rzecz parcowników 3 307,13 1,33%
pozostałe koszty postojowe 20 164,45 8,12%
RAZEM: 248 404,41 100%

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

W roku sprawozdawczym fundusz statutowy wzrósł o wynik finansowy z roku poprzednego w kwocie 55 747,81 zł

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

Fundacja posiada status organizacji pożytku publicznego

przychody pozyskane z 1% pit   : 58 090,61 zł

koszty działalności OPP pokryte z 1% : 27 499,66 zł

Wykorzystanie śroodków z 1% PIT stanowiły koszty poniesione na działania slużące terapii i zakup specjalistycznego sprzętu wspomagającego
podpiecznych Fundacji, głównie dzieci z Domu im. J.Korczaka

 

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

Rok 2020 przysniósł rozprzestrzenianie się wirusa COVID 19 w wielu krajach, a jego negatywny wpływ nabrał dynamiki i wciąż się rozwija
skutkując kolejnym szczytem zachorowań w 2021 roku oraz zaostrzeniem ograniczeń wynikajacych ze stanu epidemiologicznego. Sytuacja ta
ma negatywny wpływ na gospodarkę światową. Zarząd Fundacji uważa taką sytuację za zdarzenie niepowodujące korekt w spraowzdaniu
finansowym za rok 2020, lecz za po dacie bilansu, niewymagające dodatkowych ujawnień. Nie jest możliwe przedstawienie precyzyjnych
danych liczbowych, dotyczących potencjalnego wpływu obecnej sytuacji na Fundację. Ewentualnyu wpływ zostanie uwzględniony w księgach
rachunkowych i sprawozdaniu finansowy za rok 2021.

Data sporządzenia: 2021-06-22

Data zatwierdzenia: 2021-06-29
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Monika Matyszewska Anna Kamińska-Hajduk

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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