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 ma żadnych zobowiązań z tytułu 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
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.
3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach
1. wartości niematerialne i prawne, umorzenie wartości niematerialnych i prawnych - Załącznik nr 1 Tabela dostępna w sprawozdaniu
finansowym opublikowanym na stronie internetowej fundacji www.dzieciom.pl
2. środki trwałe, umorzenie środków trwałych, środki trwałe w budowie- Załącznik nr 2 Tabela dostępna w sprawozdaniu finansowym
opublikowanym na stronie internetowej fundacji www.dzieciom.pl
3. inwestycje długoterminowe- Załącznik nr 3 Tabela dostępna w sprawozdaniu finansowym opublikowanym na stronie internetowej
fundacji www.dzieciom.pl
Wykazane w bilansie Inwestycje długoterminowe w kwocie 102953823,10 PLN stanowią przede wszystkim obligacje skarbowe i
obligacje przedsiębiorstw. Wykazane w Załączniku nr 3 zwiększenia oraz zmniejszenia z tytułu aktualizacji wartości inwestycji
długoterminowych związane są z wyceną bilansową inwestycji długoterminowych. Skutki wyceny zwiększyły przychody / koszty finansowe. Na
dzień 31.12.2018 roku Fundacja Dzieciom Zdążyć z Pomocą była posiadaczem 100% udziałów w spółce Serwis Rehabilitacyjny Sp. z o.o. o
wartości 10.000,00 PLN (wartość nabycia 10 100,00 PLN, wycena łącznie z podatkiem PCC od nabycia). Na dzień 31.12.2018 roku
Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą” posiadała również 50% udziałów w spółce Lux Maior Sedeka Sp. z o.o. o wartości 25 000,00 PLN.
inwestycje krótkoterminowe
Wykazane w bilansie Inwestycje krótkoterminowe w kwocie 214 411 351,60 PLN stanowią:
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe 30 909 522,41 PLN
- środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 183 501 829,19 PLN
Struktura środków pieniężnych Tabela nr 1
Wyszczególnienie Stan na koniec roku: obrotowego 2018 (PLN) obrotowego 2017 (PLN)
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 183 501 829,19

123 581 991,52

z tego:
środki pieniężne w kasie i na rachunkach 22 745 506,32 3 091 772,23
inne środki pieniężne 160 756 322,87 120 490 219,29
Środki pieniężne na koniec okresu wykazywane w pozycji G „Rachunku przepływów pieniężnych” w kwocie 183 501 829,19 PLN, są zgodne
z wartością środków pieniężnych wykazywanych w Bilansie.
rozliczenia międzyokresowe przychodów Wykazane w bilansie rozliczenia międzyokresowe przychodów w kwocie 3 233 782,00 PLN
stanowią przychody z tytułu otrzymanych środków trwałych bądź dotacji na budowę środków trwałych do rozliczenia w czasie
proporcjonalnie do amortyzacji.
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
Przychody z działalności statutowej Fundacji Tabela nr 2 Wyszczególnienie Przychody za rok: Obecny 2018 Poprzedni 2017 kwota w PLN
udział w % kwota w PLN udział w % Przychody działalności statutowej 217 514 593,93 187 152 596,66 I. Przychody działalności statutowej
nieodpłatnej 217 031 451,72 100 186 757 259,11 100 1. Wpłaty 1% podatku 167 115 350,71 77,00 149 442 841,91 80,02 2. Darowizny
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ze źródeł prywatnych 43 138 583,57 19,88 33 551 331,80 17,97 3. Darowizny – zbiórki publiczne 2 326 821,44 1,07 1 672 344,67 0,90 4.
Nawiązki sądowe 32 051,65 0,01 58 762,85 0,03 5. Dotacje ze środków publicznych 1 051 295,66 0,48 755 710,37 0,40 6. Dotacje ze
środków UE 0,00 0 0,00 0 7. Darowizny niefinansowe 3 367 348,69 1,56 1 276 267,51 0,68 II. Przychody działalności statutowej odpłatnej
483 142,21 395 337,55 W 2018 roku Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą” otrzymała wpłaty z tytułu 1% podatku w kwocie 167 115
350,71 PLN, z czego 167 079 529,11 PLN to wpłaty OPP 2018 (1% podatku 4 z rozliczeń rocznych za rok 2017 otrzymane przez Fundację
w 2018 roku), a pozostałą kwotę stanowią korekty wpłat 1% podatku OPP 2017 (z rozliczeń rocznych odpowiednio za 2016 rok). W 2018
roku z tytułu wpłat OPP 2018 na subkonta podopiecznych Fundacji wpłynęło 159 257 010,72 PLN, co stanowi 95,32 % całości otrzymanych
przez Fundację środków z tytułu 1% podatku OPP 2018. Pozostała część wpłat OPP 2018 to wpłaty z przeznaczeniem na ogólne cele
statutowe Fundacji, które następnie zgodnie z decyzją Zarządu Fundacji przeznaczane są przede wszystkim na utrzymanie trzech ośrodków
rehabilitacji wraz z hostelami, Centrum Charytatywnego „Koniczynka” obsługującego subkonta podopiecznych Fundacji oraz wsparcie innych
organizacji pożytku publicznego realizujących zbieżne cele statutowe. W 2018 roku Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą” prowadziła
subkonta dla 34 786 osób - podopiecznych Fundacji (stan na dzień 31.12.2018 roku). Na subkonta podopiecznych Fundacji Dzieciom
„Zdążyć z Pomocą” wpłynęło w 2018 roku 201 750 285,82 PLN, z czego: · 158 266 124,37 PLN z tytułu wpłat 1% podatku, z czego: 159
257 010,72 PLN wpłaty z OPP 2018 (1% podatku z rozliczeń rocznych podatników za rok 2017 otrzymany przez Fundację w 2018 roku).
Różnicę stanowią przeksięgowania wewnętrzne i korekty lat ubiegłych. · 41 157 340,01 PLN z tytułu darowizn celowych (darowizny ze
wskazaniem nazwiska podopiecznego) od osób fizycznych i prawnych, · 2 326 821,44 PLN z tytułu prowadzonych zbiórek publicznych.
Fundacja na rok 2018 roku otrzymała dotacje ze środków publicznych – ze środków PFRON - na przedsięwzięcia realizowane w ramach
działalności statutowej nieodpłatnej w łącznej kwocie 1 051 295,66 PLN, w tym: · dotacje ze środków publicznych otrzymane w 2018 roku
(ujęcie kasowe uwzgledniające również dokonane w 2018 roku zwroty z tyt. niewykorzystanych dotacji ) 967 997,78 PLN, · dotacje ze
środków publicznych otrzymane w 2017 roku do rozliczenia w rok 2018 338 040,32 PLN, · przychody z tytułu dotacji dotyczące przyszłych
okresów lub podlegające zwrotowi w przyszłych okresach sprawozdawczych, zostały zaewidencjonowane na koncie rozliczeń
międzyokresowych przychodów w kwocie 254 742,44 PLN. 5 W 2018 roku Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą” realizowała następujące
projekty dofinansowywane ze środków publicznych (łączna wartość dofinansowań na 2018 rok to 1 051 295,66 PLN, łączna wartość wkładu
własnego Fundacji w 2018 roku to 126 924,01 PLN): · Impreza mikołajkowa „Mikołaju, nie zapomnij o nas”, przygotowana dla dzieci
niepełnosprawnych Projekt realizowany w terminie: 01.10.2018–31.12.2018 r. 49 328,00 PLN dofinansowanie z PFRON 2018 r. 12 332,00
PLN wkład własny Fundacji 2018 r. Impreza kulturalna przygotowana dla dzieci niepełnosprawnych z okazji mikołajek, w celu rozwijania form
integracji społecznej osób niepełnosprawnych i wspierająca ich rozwój. · Prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych
placówkach pod nazwą „Gabinet bezpłatnej rehabilitacji” Projekt realizowany w dwóch etapach: w terminie 01.04.2017–31.03.2018 r. oraz
01.04.2018–31.03.2019 222 851,57 PLN dofinansowanie z PFRON dotacja otrzymana w 2017 roku do wykorzystania w roku 2018, 93
553,24 PLN wkład własny Fundacja 2018 r, 652 531,74 PLN dofinansowanie z PFRON otrzymane w 2018 r, 192 497,86 PLN
dofinansowanie z PFRON pozostające do rozliczenia na 2019 r. Działania zapewniające podopiecznym kompleksową opiekę i
wielokierunkową rehabilitację w fundacyjnych ośrodkach rehabilitacyjnych: Amicus, Biomicus, Cemicus. Zwiększanie samodzielności,
wspieranie rozwoju, poprawa stanu zdrowia, sprawności, kondycji i funkcjonowania dzieci, młodzieży niepełnosprawnej i niepełnosprawnych
dorosłych. · „Integracyjne Szkółki Sportowe Klubu Myszki Norki” Projekt realizowany w terminie 01.07.2017–31.03.2019 r. dla 102
uczestników z orzeczeniami o niepełnosprawności/stopniu niepełnosprawności. 27 116,75 PLN dofinansowanie z PFRON dotacja otrzymana
w 2017 roku do wykorzystania w roku 2018, 104 570,04 PLN dofinansowanie z PFRON otrzymane w 2018 r. 19 286,00 PLN
dofinansowanie z PFRON pozostające do rozliczenia na 2019 r. 13 190,00 PLN wkład własny Fundacji 2018 r. Organizowanie i
prowadzenie grupowych, integracyjnych treningów sportowych pod opieką doświadczonych instruktorów. Zajęcia realizowane są w sposób
ciągły i cykliczny tj: 6 - szkółki piłkarskie w Warszawie, we Wrocławiu, w Poznaniu, - szkółki siatkarskie w Warszawie, we Wrocławiu, szkółki koszykarskie w Mińsku Mazowieckim, w Węgrowie. Treningi te zapewniają dzieciom niepełnosprawnym rehabilitację, zarówno
ruchową, jak i społeczną oraz integrację z rówieśnikami. Dzięki nim dzieci niepełnosprawne, rozwinęły umiejętności komunikowania się z
otoczeniem i funkcjonowania w różnych rolach społecznych. · „Twórcze Warsztaty Klubu Myszki Norki –rozwijające zajęcia artystyczne dla
dzieci niepełnosprawnych” Projekt realizowany w terminie 01.02.2018–31.03.2019 r. dla 210 uczestników z orzeczeniami o
niepełnosprawności/stopniu niepełnosprawności. 88 072,00 PLN dofinansowanie z PFRON dotacja otrzymana w 2017 roku do
wykorzystania w roku 2018 132 108,00 PLN dofinansowanie z PFRON otrzymane w 2018 r. 42 958,58 PLN dofinansowanie z PFRON
pozostające do rozliczenia na 2019 r. Zajęcia mające na celu zwiększenie samodzielności i aktywizacja społeczna poprzez przeprowadzenie
bezpłatnych warsztatów twórczych dla 210 uczestników z niepełnosprawnością w 7 województwach. Wykorzystanie ogólnorozwojowych
funkcji sztuki pozwala na rozwinięcie osobistych i społecznych umiejętności uczestników i prowadzi do lepszego funkcjonowania w
zróżnicowanych środowiskach i różnych rolach społecznych. · „Szkolenia dla członków rodzin dzieci z niepełnosprawnością” Projekt
realizowany w terminie 01.03.2018 roku do dnia 30.06.2018 roku 29 460,00 PLN dofinansowanie z PFRON otrzymane w 2018 r. 7 500,00
PLN wkład własny Fundacji 2018 r. Organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów i warsztatów dla członków rodzin osób
niepełnosprawnych, opiekunów, kadry i wolontariuszy bezpośrednio zaangażowanych w proces rehabilitacji zawodowej lub społecznej osób
niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących procesu integracji osób niepełnosprawnych w najbliższym
środowisku i społeczności lokalnej. 7 W 2018 roku Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą” uzyskała, oprócz przychodów finansowych,
przychody niefinansowe w łącznej kwocie 3 367 348,69 na którą złożyły się: · kwota 3 206 909,61 PLN – otrzymane dary niefinansowe, tj.
nieodpłatne ogłoszenia prasowe umożliwiające podopiecznym Fundacji umieszczanie apeli na łamach gazet, sprzęt do rehabilitacji dla
podopiecznych, meble, artykuły gospodarstwa domowego. Otrzymywane dary są przekazywane podopiecznym Fundacji zgodnie z ich
zapotrzebowaniem; · kwota 160 439,08 PLN – przychody z tytułu darowizn niefinansowych rozliczanych z Rozliczeń Międzyokresowych
Przychodów proporcjonalnie do amortyzacji. Zbiórki publiczne W 2018 roku Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą” zanotowała przychody z
tytułu zbiórek publicznych w łącznej kwocie 2 326 821,44 PLN. W 2018 roku Fundacja prowadziła zbiórkę publiczną o numerze
2018/812/OR na rzecz swoich podopiecznych, objętych Programem „Zdążyć z Pomocą” realizowanym pod patronatem prof. Zbigniewa
Religi. Zbiórka publiczna przeprowadzona została na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów: zabiegów
medycznych, leczenia, rehabilitacji, zakupu leków, sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego, pobytu podopiecznych i ich opiekunów w
ośrodkach leczniczo rehabilitacyjnych, noclegów i wyżywienia podopiecznych i ich opiekunów podczas leczenia, domowej opieki
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pielęgniarsko-lekarskiej. Zgromadzone środki podopieczni Fundacji mogli wydatkować również na leczenie poza granicami kraju, w tym
również wyżywienie, dojazd oraz zakwaterowanie podczas leczenia. W wyniku przeprowadzonej zbiórki udało się zebrać darowizny w sumie 1
976 305,43 PLN, z czego (na dzień 31.12.2018 roku) rozliczona została kwota 811 555,89 PLN. Pozostałe środki zostaną rozliczone w
2019 roku. W roku 2018 na rzecz Fundacji wpłynęły również środki w ramach zbiórki publicznej prowadzonej na podstawie decyzji Ministra
Spraw Wewnętrznych i Administracji nr 2017/744/OR w kwocie 350 516,01 PLN i były one rozliczane w 2018 roku zgodnie z wydanym
pozwoleniem. Niewykorzystane środki ze zbiórki publicznej nr 2018/812/OR oraz 2017/744/OR będą wydatkowane w 2019 roku
adekwatnie do bieżących potrzeb podopiecznych.
5. informacje o strukturze poniesionych kosztów
Wyszczególnienie Koszty za rok: Obrotowy 2018 kwota w PLN
Koszty działalności statutowej (I+II) 174 285 814,64
1. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 173 802 672,43
1. Środki przekazane zgodnie z zadaniami statutowymi na pomoc beneficjentom: 163 277 627,71
2. Środki wydatkowane na organizowanie nieodpłatnej pomocy statutowej 8 386 799,04
3. Koszty pozyskiwania środków na realizację zadań statutowych 2 138 245,68 1,23
II. Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego 483 142,21
III. Koszty ogólnego zarządu 3 222 019,97
Razem koszty dotyczące działalności statutowej (I+II+III) 177 507 834,61
Udział kosztów ogólnego zarządu w łącznej kwocie kosztów działalności statutowej 1,82%
Udział kosztów ogólnego zarządu w kwocie przychodów działalności statutowej 1,48%
Środki przekazane w 2018 roku zgodnie z zadaniami statutowymi na pomoc beneficjentom W 2018 roku Fundacja Dzieciom „Zdążyć z
Pomocą” poniosła wydatki związane z zakupem oraz refundacją kosztów leczenia i rehabilitacji oraz poprawy bytu materialnego dla 34 786
osób podopiecznych (stan na 31.12.2018 roku) na łączną kwotę 153 651 817,61 PLN, z czego kwota 112 106 881,54 PLN została
sfinansowana ze środków pochodzących z wpłat 1% podatku OPP 2010–2018, kwota 39 382 184,96 PLN – z darowizn celowych oraz
kwota 2 162 751,11 PLN – z darowizn pochodzących ze zbiórek publicznych. W 2018 roku Fundacja wspierała finansowo również inne
organizacje posiadające status organizacji pożytku publicznego oraz fundacje realizujące zbieżne cele statutowe pożytku publicznego.
Możliwość wspierania innych fundacji realizujących działania pożytku publicznego wynika ze Statutu Fundacji Dzieciom „Zdążyć z Pomocą. W
2018 roku na tego rodzaju wsparcie wydatkowano 6 331 218,58 PLN. W 2018 roku Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą” przekazała
swoim podopiecznym oraz innym organizacjom społecznym darowizny niepieniężne o łącznej wartości 3 294 591,52 PLN. Środki
wydatkowane na organizowanie nieodpłatnej pomocy statutowej Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą” w ramach realizowanej działalności
statutowej zajmuje się organizowaniem pomocy, w tym obsługą 34 786 subkont podopiecznych (stan na 31.12.2018 roku) zrzeszonych w
Centrum Charytatywnym „Koniczynka”. Koszty poniesione w związku z organizowaniem pomocy statutowej w ramach Centrum
Charytatywnego „Koniczynka” wyniosły w 2018 roku 1 869 822,45 PLN ( w tym amortyzacja). Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą” w
2018 roku zapewniała swoim podopiecznym rehabilitację w trzech nowoczesnych i kompleksowo wyposażonych Ośrodkach Rehabilitacji:
Ośrodku Rehabilitacji AMICUS przy ul. Słowackiego 12 w Warszawie, Ośrodku Rehabilitacji BIOMICUS przy ul. Pańskiej 96 lok. 201 w
Warszawie, Ośrodku Rehabilitacji CEMICUS przy ul. Grzybowskiej 4 lok. 9A w Warszawie, oraz zakwaterowanie podczas turnusów
rehabilitacyjnych w pięciu lokalach mieszkalnych Fundacji (fundacyjnych Hostelach) : przy ul. Pańskiej 96 lok. 36 w Warszawie, przy ul.
Klaudyny 6 lok. 119 w Warszawie, przy ul. Żelaznej 41 lok. 12 w Warszawie oraz przy ul. Grzybowskiej 4/210 i 211 w Warszawie. Koszty
realizacji zadań pożytku publicznego, w ramach prowadzonej działalności statutowej nieodpłatnej tj. rehabilitacji w Ośrodkach Rehabilitacji
AMICUS, BIOMICUS, CEMICUS, prowadzenia pięciu hosteli w 2018 roku wyniosły 4 296 872,73 PLN ( w tym amortyzacja). 10
Fundacja w 2018 roku realizowała projekty sfinansowane w całości z własnych środków statutowych. Łączna wartość zaangażowanych
środków wyniosła w 2018 roku 405 372,29 PLN.
6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego
Struktura funduszu statutowego Fundacji Dzieciom „Zdążyć z Pomocą” została zawarta w „Zestawieniu zmian w kapitale (funduszu) własnym”,
stanowiącym odrębny element sprawozdania finansowego.
Propozycje podziału zysku bilansowego netto za rok obrotowy 2018
Propozycja podziału zysku bilansowego netto w kwocie: 43 058 933,41 PLN
• na zwiększenie funduszu statutowego 43 058 933,41 PLN
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
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Przychody z 1% podatku : Kwota w PLN
- uzyskane i niewydatkowane w poprzednich okresach sprawozdawczych 254 112 056,21
- uzyskane i niewydatkowane w latach ubiegłych a wydatkowane w okresie sprawozdawczym 101 830 755,50
- uzyskane w okresie sprawozdawczym 167 115 350,71
- wydatkowane w okresie sprawozdawczym ogółem 121 182 881,54
- pozostające do wydatkowania w przyszłych okresach sprawozdawczych 300 044 525,38
Działania, na które wydatkowano środki pochodzące z 1% podatku w okresie sprawozdawczym oraz kwoty przeznaczone na te cele:
1. Refundacje kosztów leczenia, rehabilitacji, operacji, zakupu sprzętu rehabilitacyjnego i innych zgodnie z Porozumieniem zawartym z
podopiecznymi. 112 106 881,54
2. Koszty eksploatacji, utrzymania Ośrodków AMICUS, BIOMICUS, CEMICUS oraz lokali zakwaterowań 2 977 897,91
3. Koszty organizacji pomocy w ramach Centrum Charytatywnego Koniczynka 1 699 089,35
4. Wsparcie innych organizacji OPP 4 399 012,74
Cele szczegółowe, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, wskazane przez podatników podatku dochodowego
od osób fizycznych, na które fundacja wydatkowała najwięcej środków pochodzących z 1% podatku dochodowego w okresie
sprawozdawczym wraz z kwotą
1. 18441 Pomoc i ochrona zdrowia Antoniny Wieczorek 431 188,65 zł
2. 11802 Pomoc i ochrona zdrowia Oliwii Marii Pukas 363 575,06 zł
3. 12979 Pomoc i ochrona zdrowia Kamila Nowosielskiego 255 781,91 zł
4. 22911 Pomoc i ochrona zdrowia Igi Majewskiej 162 575,52 zł
5. 22386 Pomoc i ochrona zdrowia Katarzyny Kuźmy 138 745,97zł
6. 12729 Pomoc i ochrona zdrowia Jana Oczkowskiego 134 599,02 zł
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
Brak istotnych informacji innych niż wymienionych w pkt 1-7, które mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i
finansowej oraz wynik finansowy Fundacji.
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Grażyna Grudowska

Stanisław Kowalski
Tomasz Altewęgier

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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