
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, pożyczek oraz zaliczek 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

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

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

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  148 436 826,53  PLN stanowią przede wszystkim obligacje skarbowe,
 jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych oraz instrumenty finansowe (obligacje skarbowe/komunalne) nabywane w ramach zarządzania
portfelem, w oparciu o umowę o zarządzanie portfelem z TFI.

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 31.12.2020 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 31.12.2020  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   274 710 628,88  PLN  

stanowią:

- inne krótkoterminowe aktywa finansowe                                                     186 504 061,77  PLN

- środki pieniężne i inne aktywa pieniężne                                                       88 206 567,11  PLN

Struktura środków pieniężnych                                                                        Tabela nr 1

 Wyszczególnienie             Stan na koniec roku:                      obrotowego                                                                                 
obrotowego

2020 (PLN)                                                                     2019 (PLN)

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne               88 206 567,11              191 875 045,71

środki pieniężne w kasie i na rachunkach 9 556 918,70                8 297 922,25
inne środki pieniężne 78 649 648,41            183 577 123,46

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP: 2021-10-14



Środki pieniężne na koniec okresu wykazywane w pozycji G „Rachunku przepływów pieniężnych” w kwocie  88 206 567,11 PLN są zgodne
z wartością środków pieniężnych wykazywanych w Bilansie.

rozliczenia międzyokresowe przychodów

Wykazane w bilansie rozliczenia międzyokresowe przychodów w kwocie 3 014 891,29 PLN stanowią przychody z tytułu: dotacji na
działalność statutową Fundacji podlegających rozliczeniu na przyszły okres rozliczeniowy, 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

W 2020 roku Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą” otrzymała wpłaty z tytułu 1% podatku 
w kwocie 185 028 306,91  PLN, z czego 184 998 079,71  PLN to wpłaty  OPP 2020 (1% podatku z rozliczeń rocznych za rok 2019
otrzymane przez Fundację w 2020 roku), a pozostałą kwotę stanowią korekty wpłat 1% podatku z lat poprzednich.

W 2020 roku z tytułu wpłat OPP 2020 na subkonta podopiecznych Fundacji wpłynęło 177 566 406,18  PLN, co stanowi  95,98 %
całości otrzymanych przez Fundację środków z tytułu 1% podatku  OPP 2020.  Pozostała część wpłat OPP 2020 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 2020 roku zaufało naszej Organizacji 2 836 tysięcy  podatników  i przekazało swój 1 % podatku na leczenie i rehabilitację
podopiecznych pozostających pod opieką Fundacji.

W 2020 roku Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą” prowadziła subkonta dla 38 589 osób - podopiecznych Fundacji (stan na dzień
31.12.2020 roku).

W 2020 roku Fundacja założyła 1800 nowych  subkont.

Na subkonta podopiecznych Fundacji Dzieciom „Zdążyć z Pomocą” wpłynęło w 2020 roku 220 886 338,70  PLN, z czego:

174 873 248,89   PLN  z tytułu wpłat 1% podatku, z czego:  177 566 406,18  PLN stanowią  wpłaty   z  OPP 2020  (1%
podatku z rozliczeń rocznych podatników za rok 2019 otrzymany przez Fundację w 2020 roku). Różnicę stanowią przeksięgowania
wewnętrzne i korekty lat ubiegłych.
45 330 331,66  PLN z tytułu darowizn celowych (darowizny ze wskazaniem nazwiska podopiecznego) od osób fizycznych i prawnych,
682 758,15  PLN z tytułu prowadzonych zbiórek publicznych.

Fundacja na rok  2020 roku otrzymała  dotacje  ze  środków publicznych – ze środków PFRON -  na przedsięwzięcia realizowane w
ramach działalności statutowej nieodpłatnej w łącznej           kwocie  701 062,63  PLN, w tym:

dotacje ze środków publicznych otrzymane w 2020 roku (ujęcie kasowe uwzgledniające również dokonane w 2020 roku zwroty z tyt.
niewykorzystanych dotacji )  766 729,00 PLN,
dotacje ze środków publicznych otrzymane w 2019 roku do rozliczenia w rok  2020    153 615,32  PLN,
przychody z tytułu dotacji dotyczące przyszłych okresów lub podlegające zwrotowi w przyszłych okresach sprawozdawczych, zostały
zaewidencjonowane na koncie rozliczeń międzyokresowych przychodów w kwocie 219 281,69  PLN.  

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

W 2020 roku Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą” poniosła wydatki związane z zakupemoraz refundacją kosztów leczenia i rehabilitacji
oraz poprawy bytu materialnego  dla  38 589 osób podopiecznych (stan na 31.12.2020 roku) na łączną kwotę  163 666 416,70  PLN, z
czego kwota 128 860 722,01  PLN została sfinansowana ze środków pochodzących  z  wpłat 1% podatku OPP 2010–2020,  kwota
33 097 104,22  PLN – z darowizn celowych oraz kwota 1 708 590,47  PLN – z darowizn pochodzących ze zbiórek publicznych.

Fundacja w 2020 roku  dokonała około miliona refundacji faktur i rachunków na łączną kwotę  163 666 416,70 zł.

Środki te zostały wydatkowane na przede wszystkim na:

a) turnusy rehabilitacyjnie wyjazdy sanatoryjne, zdrowotne;

b) rehabilitację ruchową, zajęcia usprawniające, zabiegi lecznicze, terapię psychologiczną i psychoterapię, terapię logopedyczną oraz inną
terapię stymulującą rozwój podopiecznego, pakiety medyczne;

c) lekarstwa przyjmowane na stałe i doraźnie, szczepionki, suplementy diety;

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP: 2021-10-14



d) protezy;

e) operację, pobyty w szpitalach, wizyt u specjalistów;

f) zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, medycznego, ortopedycznego, wózków spacerowych, fotelików samochodowych, wentylatorów,
oczyszczaczy oraz nawilżaczy powietrza;

g) zakup środków: higienicznych, pielęgnacyjnych, środków czystości;

h) transport podopiecznego w celach diagnostycznych, leczniczych, rehabilitacyjnych i edukacyjnych

i) zakup obuwia: ortopedycznego, profilaktycznego;

j) zakup ramp podjazdowych, schodołazów, podnośników, szyn podjazdowych, wind;

k) zakupu sprzętu komputerowego, akcesoriów komputerowych i oprogramowania,

l) zakup sprzętu sportowego

m) zakup zwierząt do terapii

n) zakup artykułów spożywczych

o) zakup pomocy dydaktycznych, edukacji podopiecznego (w tym opłat za przedszkole, kursy podnoszące kwalifikacje podopiecznego),
obozy oraz kolonii;

p) usługi opiekuńcze;

q) naprawy, konserwację i ubezpieczenia sprzętów rehabilitacyjnych, medycznych, ortopedycznych, wind;

r) likwidację barier architektonicznych

s) poprawę warunków socjalno-bytowych

W 2020 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 2020 roku na tego rodzaju wsparcie wydatkowano 4 369 449,12  PLN.

W 2020 roku Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą” przekazała swoim podopiecznym oraz innym organizacjom społecznym darowizny
niepieniężne na łączną  wartości 922 979,84 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 38
589 subkont podopiecznych (stan na 31.12.2020 roku) zrzeszonych w Centrum Charytatywnym „Koniczynka”.  Koszty poniesione w
związku  z organizowaniem pomocy statutowej w ramach Centrum Charytatywnego „Koniczynka” wyniosły w 2020 roku  3 760 708,06 PLN
( w tym amortyzacja).

Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą” w 2020  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 sześciu  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,  przy ul. Grzybowskiej  4/210 i 211
 w Warszawie oraz  przy ul. Grzybowskiej  4/132  w Warszawie. Koszty realizacji  zadań pożytku publicznego, w ramach prowadzonej
działalności  statutowej nieodpłatnej tj. rehabilitacji w Ośrodkach Rehabilitacji AMICUS, BIOMICUS, CEMICUS, prowadzenia  sześciu 
hosteli w 2020 roku wyniosły 5 123 575,52 PLN ( w tym amortyzacja).

Fundacja w 2020 roku realizowała projekty sfinansowane w całości z własnych środków statutowych.  Łączna wartość zaangażowanych 
środków  wyniosła w 2020 roku  277 717,24  PLN.

Klub Myszki Norki – 209 146,94 PLN to działania integrujące dzieci niepełnosprawne

i zdrowe, wyrównujące szanse w dostępie do kultury, edukacji i sportu, przeciwdziałające wykluczeniu społecznemu dzieci z
niepełnosprawnością. Działania szerzące postawy akceptacji         i otwartości wobec osób niepełnosprawnych od najmłodszych lat. Klub
organizuje bezpłatne zajęcia  oraz imprezy dla dzieci w wielu miastach całej Polski. 

Pozostałe projekty – 68 570,30 PLN wkład własny Fundacji

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP: 2021-10-14



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 2020

Propozycja podziału zysku bilansowego netto w kwocie:                             57 756 650,79 PLN

na zwiększenie funduszu statutowego                               57 756 650,79 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

Przychody z 1% podatku : Kwota w PLN

- uzyskane i niewydatkowane w poprzednich okresach   sprawozdawczych 339 480 754,18

- uzyskane i niewydatkowane w latach ubiegłych a wydatkowane w okresie sprawozdawczym 119 620 975,13

- uzyskane w okresie sprawozdawczym 185 028 306,91

- wydatkowane w okresie sprawozdawczym ogółem 139 013 983,07

- pozostające do wydatkowania w przyszłych okresach sprawozdawczych 385 495 078,02

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. 128 860 722,01

2. Koszty eksploatacji, utrzymania Ośrodków AMICUS, BIOMICUS, CEMICUS oraz
Hosteli 3 670 649,31

3. Koszty organizacji pomocy w ramach Centrum Charytatywnego Koniczynka 3 581 185,82

4. Wsparcie innych organizacji OPP 2 901 425,93

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

Lp. Nr subkonta Cel szczegółowy Kwota w PLN

1. 22386 Pomoc i ochrona zdrowia Katarzyny Kuźmy 713 301,83 zł
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2. 11331
Pomoc i ochrona zdrowia Zuzanny Ewy Machety

 487 364,82  zł

3. 22074
Pomoc i ochrona zdrowia Kajetana Lipowicza

 
387 464,57 zł

4. 17110
Pomoc i ochrona zdrowia Nadii Marii Szarek

 
202 732,29 zł

5. 4076
Pomoc i ochrona zdrowia Patryka Tomy

 
168 059,23 zł

6. 32704 Pomoc i ochrona zdrowia Franciszka Mruga 132 770,53 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.

Data sporządzenia: 2021-06-11

Data zatwierdzenia: 2021-06-17

Grażyna Grudowska

Stanisław Kowalski 
Monika Anna Łopat 
Grażyna Grudowska 
Joanna Ławecka

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

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP: 2021-10-14


	Informacja dodatkowa

