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 Dzieciom "POMAGAJ" nie posiada żadnych innych zobowiązań finansowych poza zobowiązaniami z dostawcami, pracownikami i
zobowiązaniami publiczno-prawnymi uwzględnionymi 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 Dzieciom "POMAGAJ" nie udzieliła żadnych zaliczek ani kredytów.
3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach

1. Bilans
Aktywa

1. Aktywa trwałe
Na strukturę Aktywów Trwałych składają się:
Wartości niematerialne i prawne
wartość początkowa
zwiększenia w ciągu roku
dotychczasowe umorzenie
wartość netto

33.415,00 zł
0,00 zł
32.823,33 zł
591,67 zł

Środki trwałe, w tym środki trwałe w budowie
wartość początkowa ŚT
zwiększenia w ciągu roku ŚT
dotychczasowe umorzenie
wartość środków trwałych w budowie
wartość netto

9.380.894,38 zł
0,00 zł
1. 968.776,48 zł
4.275.866,70 zł
11.687.984,60 zł

W roku 2020 Zarząd Fundacji Dzieciom „Pomagaj” rozpoczął 3 inwestycje:

Rozbudowa budynku na cele rehabilitacyjne
Na podstawie umowy nr 4/3/BR/2020 z dnia 29.06.2020 r. Zarząd Fundacji pozyskał dofinansowanie z PFRON na roboty budowlane w
obiektach służących rehabilitacji. Planowany budżet wynosił 2.600.000,00 zł, z czego dofinansowanie stanowiło 50%. Zaplanowane we
wniosku o dofinansowanie roboty zostały wykonane, dofinansowanie zostało rozliczone i zatwierdzone. W roku 2021 trwają czynności
związane z oddaniem budynku do użytkowania.
Łączne koszty poniesione w roku 2020 na cele inwestycji dotyczącej rozbudowy budynku wyniosły 2.723.827,81 zł
Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP: 2021-08-04

Zakup apartamentu w Zakopanem
Zarząd Fundacji Dzieciom "POMAGAJ", na mocy § 16 pkt. 1 oraz § 28 Statutu Fundacji, mając na względzie § 10 Statutu i realizację
głównych celów statutowych Fundacji, postanowił w roku 2020 nabyć nieruchomość zlokalizowaną w Zakopanem, przy ul. Paryskich 17 z
przeznaczeniem na realizację celów statutowych Fundacji. Przedmiot nabycia nieruchomości stanowi apartament oznaczony nr 209, o
powierzchni użytkowej 49,80 metrów kwadratowych, znajdujący się na 2. kondygnacji budynku oraz miejsce parkingowe w podziemnym
garażu wielostanowiskowym.
Apartament został oddany do użytkowania w roku 2021.

Łączny koszt zakupu ww. apartamentu wyniósł 1.063.305,64 zł

Zakup gruntów bezpośrednio sąsiadujących z posiadanymi działkami

Zarząd Fundacji Dzieciom „POMAGAJ” rozpoczął w roku 2020 inwestycję mającą na celu zakup gruntów – działek bezpośrednio
sąsiadujących z posiadanymi przez Fundację gruntami.
Wartość zakupionych w 2020 roku gruntów wyniosła: 488.733,25 zł

Inwestycje długoterminowe

13.726.142,36 zł

w tym:
- obligacje Noble Securites S.A. – 13.144.019,16 zł (Obligacje ulokowane są na rynku zorganizowanym i rynku niepublicznym)
- fundusze inwestycyjne zamknięte – certyfikaty NOBLE FUND MEZZANINE – 577.123,20 zł
Zarząd Fundacji Dzieciom POMAGAJ od roku 2010 nabywa obligacje i papiery wartościowe w ramach współpracy z domem maklerskim
Noble Securities S.A. Noble Securities S.A. jest aktywnym uczestnikiem rynku organizowania emisji obligacji korporacyjnych.
Posiada znaczące doświadczenie poparte przeprowadzeniem ponad 200 emisji dla niemal 50 emitentów. Noble Securities uzyskuje dla
Fundacji dodatkowe środki pieniężne poprzez emisję obligacji, pełni również funkcję autoryzowanego doradcy oraz wprowadza obligacje do
zorganizowanego obrotu na rynku Catalyst, prowadzi ewidencję obligacji, aktywnie uczestniczy w obrocie na rynku wtórnym obligacji, jak
również świadczy usługi doradcze.
Decyzje o zakupie obligacji podejmuje Prezes Zarządu Fundacji, zawierając każdorazowo umowy kupna obligacji sprzedawanych przez Nobel
Securities S.A.
W ewidencji księgowej dla celów rejestracji zdarzeń gospodarczych wyodrębniono w planie kont konto księgowe o numerze 135-001 "Inne
rachunki bankowe - Rachunek Noble Securities S.A.". Zapisy po stronie Wn na powyższym koncie księgowym to zasilenie rachunku Noble
środkami z podstawowego rachunku bankowego WBK oraz naliczane w ciągu roku odsetki od obrotu posiadanymi obligacjami. Zmniejszenie
stanu środków na wyodrębnionym rachunku Noble następuje poprzez pobranie opłat custodialnych oraz bankowych, a także w przypadku
wykupu obligacji (środki pieniężne są wówczas zwracane na podstawowy rachunek bankowy Fundacji).
Naliczane odsetki od obligacji i środków Noble są na bieżąco odnoszone w przychody finansowe Fundacji.
Na koniec roku, na podstawie otrzymywanego od Noble Securities zestawienia o przechowywanych aktywach (instrumentach finansowych i
środkach pieniężnych) według stanu na koniec dnia 31 grudnia każdego roku, następuje wycena instrumentów finansowych wg wartości
rynkowej. Skutki wyceny odnoszone są na Fundusz z aktualizacji wyceny.
W roku 2020 osiągnięto następujące wyniki na operacjach tytułem inwestycji w obligacje Noble:
Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP: 2021-08-04

Lp. Wyszczególnienie

Wartość

1.

Przychody finansowe - odsetki od
obligacji

469.530,79 zł

2.

Koszty finansowe - opłaty
custodialne i za przelewy

1.029,70 zł

3.

Wynik (zysk/strata)

468.501,09 zł

- udziały w CRD sp. z o.o. - 5 000,00 zł (Fundacja jest 100% udziałowcem spółki. Spółka realizuje cele statutowe zbieżne z celami
statutowymi Fundacji, tj. kształci, rehabilituje, organizuje wypoczynek dzieciom i osobom niepełnosprawnym)
Fundacja nie posiada gruntów użytkowanych wieczyście. Nie występują wartości nie amortyzowane lub nie umarzane. Fundacja nie posiada
środków używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy czy leasingu.
1. Aktywa obrotowe
Na Aktywa Obrotowe składają się:
1. należności krótkoterminowe o wartości 926,83 zł
2. inwestycje krótkoterminowe o wartości 920.448,78 zł,

- środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych:
- rachunki bankowe lokat terminowych:

w tym:

4.660.072,97 zł
3.260.375,81 zł

w tym:
* lokaty bankowe WBK 2.120.868,53 zł
* rachunki funduszy RDM 0,00 zł
* rachunki obsługi NOBLE 1.139.507,28 zł
Zarząd Fundacji Dzieciom POMAGAJ od roku 2014 współpracował z firmą inwestycyjną RDM Wealth Management S.A. w ramach umowy
o świadczenie usługi przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia tytułów uczestnictwa w instytucjach zbiorowego inwestowania
oraz umowy o świadczenie usług zarządzania portfelem. W bieżącym roku obrotowym – rozwiązano ww. umowę.

Pasywa
Pasywa Fundacji tworzą:
786. Fundusz statutowy: 786.633,61 zł
na który składają się:
1) Kapitał podstawowy - 1 000,00 zł (kapitał został wniesiony w dniu powołania Fundacji przez Sławomira Nowaka)
2) Kapitał z aktualizacji wyceny – 785.633,61 zł

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP: 2021-08-04

Kapitał z aktualizacji wyceny dotyczy operacji związanych z nabywanymi obligacjami Noble Securities oraz funduszami inwestycyjnym RDM.

26. Zysk (strata) z lat ubiegłych: 26.051.208,86 zł

Zysk z lat ubiegłych stanowi w szczególności środki zgromadzone z wpływów z 1% podatku dochodowego, w tym zgromadzonych na
indywidualnych subkontach podopiecznych pochodzących z wpływów z 1% podatku dochodowego, darowizn czy zbiórek ze wskazaniem celu
szczegółowego wydatkowania tych środków i są przeznaczone na refundacje wydatków podopiecznych. Stanowi on wartość nierozliczonego
wyniku finansowego z lat ubiegłych, z uwagi na fakt, że są to środki z przeznaczeniem na refundacje kosztów podopiecznych i środki te muszą
zostać wykorzystane zgodnie ze wskazaniem celu szczegółowego wydatkowania tych środków wskazanych przez podatników.
III. Wynik finansowy roku bieżącego: 4.770.006,78 zł

102. Zobowiązania krótkoterminowe: 102.026,92 zł, w tym:

1. Rozliczenia międzyokresowe: 1.667.218,07 zł

Nazwa

Stan na
początek
okresu

Zwiększenia Zmniejszenia

Rozliczenia międzyokresowe
przychodów - dotacja na
środki trwałe - samochód
Bus Opel Vivaro

Stan na koniec
okresu

0,00
7.860,97

0,00

7.860,97

Rozliczenia międzyokresowe
przychodów - dotacja na
środki trwałe - rozbudowa
Ośrodka 2016

367.218,07
377.054,27

0,00

9 836,20

Rozliczenia międzyokresowe
przychodów - dotacja na
projekt Świetlica – do
rozliczenia w roku 2020

0,00
38.591,59

Rozliczenia międzyokresowe
przychodów - dotacja na
środki trwałe - rozbudowa
Ośrodka 2020
0,00

0,00

38.591,59

1.300.000,00
1.300.000,00 0,00
1.667.218,07

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP: 2021-08-04

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

Lp.

Struktura przychodów

Wartość

1.

Przychody z działalności nieodpłatnej, w tym:

10.727.881,61

1.1

Przychody z darowizn

116.454,32

1.2

Przychody z wpływów 1% podatku dochodowego

10.604.720,74

1.3

Przychody ze zbiórek

6.706,55

2.

Przychody z działalności odpłatnej

198 000,00

3.

Przychody finansowe

486.208,42

4.

Pozostałe przychody operacyjne

228.565,78

RAZEM

11.640.655,81

Fundacja Dzieciom "POMAGAJ" nie prowadzi działalności gospodarczej.

Fundacja Dzieciom "POMAGAJ" prowadzi działalność odpłatną pożytku publicznego. Przedmiotem odpłatnej działalności pożytku publicznego
jest:
1. a) § 11 p. 1. Statutu Fundacji - Finansowe i materialne wspieranie ośrodków i placówek prowadzących leczenie, rehabilitację i edukację
dzieci i młodzieży, w tym działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o
działalności pożytku publicznego i wolontariacie, w zakresie określonym w pkt. 1–23a ww. ustawy - głównie działalność na rzecz osób
niepełnosprawnych poprzez udostępnianie pomieszczeń wykorzystywanych na działania na rzecz osób niepełnosprawnych oraz
dofinansowywanie w formie dotacji i darowizn organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o
działalności pożytku publicznego i wolontariacie - z przeznaczeniem na działalność zgodną ze statutem Fundacji, głównie na rzecz osób
niepełnosprawnych:
PKD 94.99.Z - Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej nie sklasyfikowana (Finansowe i materialne wspieranie
ośrodków i placówek prowadzących leczenie, rehabilitację i edukację dzieci i młodzieży)
PKD 68.20.Z - Wynajem i dzierżawa nieruchomości własnych lub dzierżawionych, takich jak: budynki mieszkalne i mieszkania, budynki
niemieszkalne (Udostępnianie pomieszczeń wykorzystywanych na działania na rzecz osób niepełnosprawnych jako wspieranie ośrodków i
placówek prowadzących leczenie, rehabilitację i edukację dzieci i młodzieży)
2. b) § 11 p. 2. Statutu Fundacji - Utworzenie, prowadzenie i finansowanie działalności centrum rehabilitacyjno-edukacyjnego dla dzieci i
młodzieży niepełnosprawnej:
PKD 94.99.Z - Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej nie sklasyfikowaną
Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP: 2021-08-04

PKD 88.99.Z - Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana
PKD 88.10.Z - Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych
3. c) § 11 p. Statutu Fundacji - Organizacja transportu osób niepełnosprawnych:
PKD 49.39.Z - Pozostały transport lądowy, pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany
6. d) § 11 p. 6. Statutu Fundacji - Organizacja zajęć, imprez, warsztatów, spotkań o charakterze integracyjnym dla niepełnosprawnych i
ich rówieśników:
PKD 94.99.Z - Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej nie sklasyfikowana
7. e) § 11 p. Statutu Fundacji - Organizacja turnusów rehabilitacyjnych:
PKD 94.99.Z - Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej nie sklasyfikowana
PKD 86.90.A - Działalność fizjoterapeutyczna
8. f) § 11 p. 8. Statutu Fundacji - Działalność wydawnicza i organizowanie poradnictwa, szkoleń, instruktaży, wykładów z zakresu
rehabilitacji, leczenia, edukacji, promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej, praw i przywilejów dotyczących niepełnosprawnych i ich
opiekunów:
PKD 58.19.Z - Pozostała działalność wydawnicza
PKD 94.99.Z - Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej nie sklasyfikowana
12. g) § 11 p. 12. Statutu Fundacji - Organizacja wycieczek, konkursów, festiwali, zawodów, imprez i zajęć o charakterze edukacyjnym,
kulturalnym, rekreacyjnym i sportowym,
PKD 94.99.Z - Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej nie sklasyfikowana

Przychody z działalności odpłatnej w roku 2020 dotyczą przychodów z udostępniania pomieszczeń wykorzystywanych na działania na rzecz
osób niepełnosprawnych jako wspieranie ośrodków i placówek prowadzących leczenie, rehabilitację i edukację dzieci i młodzieży
(udostępnianie powierzchni budynku Fundacji na cele Centrum Edukacyjno-Rehabilitacyjnego "Tęcza" prowadzonego przez CRD sp. z o.o.).

Struktura rodzajowa przychodów finansowych Fundacji:

Rodzaj przychodu finansowego

Wartość

Odsetki - obligacje NOBLE

469.530,79

Odsetki od lokat

15.831,03

Pozostałe

846,60

RAZEM przychody finansowe

486.208,42

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP: 2021-08-04

Rodzaj kosztu

Wartość

Amortyzacja

255.610,74

Zużycie materiałów i energii

224.049,15

Usługi obce

3.377.558,52

Podatki i opłaty

23.744,58

Wynagrodzenia

429.220,74

Ubezpieczenia społeczne

21.836,10

Podróże służbowe

414,56

Pozostałe koszty rodzajowe

20.066,83

Koszty finansowane z darowizn

20.400,00

Koszty finansowane z 1%

1.519.612,49

Koszty finansowane ze zbiórek

10.427,21

Koszty finansowe

387.675,80

Pozostałe koszty operacyjne

580.032,31

RAZEM koszty bilansowe

6.870.649,03

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego
Fundusz podstawowy Fundacji nie uległ zmianie.
W strukturze Funduszy zmniejszył się fundusz z aktualizacji wyceny o wartość 244.475,74 zł.
Wygenerowany zysk roku 2020 to kwota 4.770.006,78 zł.
Zysk z lat ubiegłych stanowi wartość 26.051.208,86 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
W roku 2020 Fundacja Dzieciom "POMAGAJ" uzyskała wartość 10.604.720,74 zł z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych:

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP: 2021-08-04

Przychody z wpływów z 1%:

Wartość

Przychody z 1 % - subkonta podopiecznych 1.519.160,90
Przychody z 1% dla Fundacji Dzieciom
Pomagaj

9.085.559,84

RAZEM

10.604.720,74

W roku 2020 Fundacja Dzieciom „POMAGAJ” wydatkowała środki pochodzące z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na:

Koszty bilansowe:

Koszty pokryte z wpływów z 1%:

Wartość

Koszty refundacji wg wniosków
podopiecznych, w tym:

1.519.612,49

Koszty usług lekarskich i rehabilitacyjnych

530.731,80

Koszty leków, art. medycznych, art.
przemysłowych

642.700,20

Koszty zakupu sprzętu medycznego

316.514,59

Opłaty za przedszkole, szkołę

13.665,90

Koszty wynagrodzeń rehabilitantów,
asystentów osoby niepełnosprawnych

9.000,00

Koszty organizacji wyjazdów/turnusów w
celach uzdrowiskowo-rehabilitacyjnych
przez Fundację na rzecz podopiecznych

7.000,00

Koszty działalności statutowej
nieodpłatnej - organizacja festynów,
68.092,35
spotkań, warsztatów dla podopiecznych i ich
rodzin

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP: 2021-08-04

Koszty działalności statutowej
nieodpłatnej – koszty utrzymania
apartamentów w miejscowościach
uzdrowiskowych

Koszty działalności statutowej
nieodpłatnej – biuro Ostrzeszów

28.957,93

1.526,56

Koszty działalności statutowej
nieodpłatnej – koszty działań projektowych
24.439,58
dofinansowanych dotacją PFRON – wkład
własny (projekt Świetlica)
Koszty działań promocyjnych

2.184.997,00

Koszty administracyjne

504.407,54

Pozostałe koszty operacyjne –
prowadzenie Ośrodka RewalidacyjnoWychowawczego CER Tęcza

580 000,00

RAZEM

4.912.033,45

Wydatki na środki trwałe

Rozbudowa Centrum Rehabilitacji
Dziecięcej – Fundacji Dzieciom
POMAGAJ

1.423.828,81

Zakup apartamentu w miejscowości
uzdrowiskowej w celach
rehabilitacyjnych

1.063.305,64

Inwestycja polegająca na zakupie
nieruchomości (gruntów), celem
powiększenia terenu Fundacji

488.733,25

RAZEM

2.975.867,70

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP: 2021-08-04

Łączna wartość wydatkowanych środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wyniosła zatem: 7.887.901,
15 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
Pod koniec 2019 r. po raz pierwszy pojawiły się wiadomości z Chin dotyczące COVID-19 (koronawirusa). W pierwszych miesiącach 2020 r.
wirus rozprzestrzenił się na całym świecie, a jego negatywny wpływ objął wiele krajów. Chociaż w chwili publikacji niniejszego sprawozdania
finansowego sytuacja ta wciąż się zmienia, wydaje się, że negatywny wpływ na handel światowy i na jednostkę może być poważniejszy niż
pierwotnie oczekiwano. Kursy walut, z których korzysta jednostka, uległy osłabieniu, wartość akcji na rynkach spadła, a ceny towarów ulegają
znacznej fluktuacji.
Kierownictwo uważa taką sytuację za zdarzenie nie powodujące korekt w sprawozdaniu finansowym za rok 2020. Ponieważ sytuacja wciąż
się rozwija, kierownictwo jednostki uważa, że nie jest możliwe przedstawienie szacunków ilościowych potencjalnego wpływu obecnej sytuacji
na jednostkę. Ewentualny wpływ zostanie uwzględniony w odpisach z tytułu utraty wartości aktywów i rezerwach na oczekiwane straty w 2021
r.

Do tej pory kierownictwo jednostki nie odnotowało zauważalnego wpływu na sprzedaż lub łańcuch dostaw jednostki, jednak nie można
przewidzieć przyszłych skutków. Kierownictwo będzie nadal monitorować potencjalny wpływ i podejmie wszelkie możliwe kroki, aby
złagodzić wszelkie negatywne skutki dla jednostki.

Sytuacja wywołana pandemią koronawirusa dotknęła różnych sfer, w tym także działalności społecznej. Ogłoszenie pandemii oraz
wprowadzenie restrykcji z tym związanych to nietypowy czas dla organizacji trzeciego sektora.
Fundacja Dzieciom „POMAGAJ” z uwagi na wprowadzenie ograniczeń rządowych, w tym również polecenia i decyzje Wojewody
Wielkopolskiego, musiała zrezygnować z wielu działań statutowych zaplanowanych na rok 2020, a mianowicie:

umowa nr 2/S/2020 z dnia 03.06.2020 r. (Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaliszu) – dofinansowanie „Rodzinnego
Festynu Rekreacyjno-Sportowego dla osób niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie miasta Kalisza”.

W związku z obowiązującym stanem zagrożenia epidemicznego wywołanym COVID – 19 oraz pogarszającą się sytuacją w kraju i wzrostem
ryzyka zarażenia się osób uczestniczących w realizacji zadania dofinansowanego ze środków PFRON, Zarząd Fundacji zmuszony był do
rozwiązania umowy nr 2/S/2020 z dnia 03.06.2020 r. dotyczącej dofinansowania zadania pn. „Rodzinny Festyn Rekreacyjno-Sportowy dla
osób niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie miasta Kalisza”. Mając na względzie bezpieczeństwo osób uczestniczących w realizacji ww.
zadania oraz fakt, iż są to osoby niepełnosprawne, które znajdują się w grupie zwiększonego ryzyka zarażenia – decyzją Zarządu Fundacji
Dzieciom „POMAGAJ” postanowiono nie realizować zadania polegającego na organizacji Rodzinnego Festynu Rekreacyjno-Sportowego dla
osób niepełnosprawnych.
Mając na uwadze art. 15 zzl ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U.2020 poz. 374) - niewykonanie planu działań lub nieosiągnięcie
rezultatów założonych w umowie, na podstawie której zlecono realizację zadania publicznego, nie może skutkować uznaniem dotacji na
realizację zadania publicznego w tej części za wykorzystaną niezgodnie z przeznaczeniem, pobraną nienależnie lub w nadmiernej wysokości i
podlegającą zwrotowi.

dofinansowanie Rodzinnego Festynu Rekreacyjno-Sportowego dla osób niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie
powiatu kaliskiego – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu

Mając na uwadze wyjaśnienia opisane w punkcie 1, Zarząd Fundacji zmuszony był również do wycofania złożonego w dniu 29.11.2019 r.
wniosku o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych sportu, kultury, rekreacji i turystyki
osób niepełnosprawnych w zakresie imprez o zasięgu powiatowym oraz rezygnacji z przyznanego dofinansowania w roku 2020.

ograniczenie funkcjonowania projektu pn. „Świetlica terapeutyczno-opiekuńcza” - umowa ZZO/000246/15/D z dnia 16
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kwietnia 2019 r. (dofinansowanie PFRON)

Mając na względzie warunki epidemiologiczne panujące od marca 2020 r. i obostrzenia sanitarne, w tym ograniczenie w funkcjonowaniu
placówki Fundacji i brakiem możliwości prowadzenia zajęć w ramach „Świetlicy opiekuńczo-terapeutycznej” nie byliśmy w stanie zrealizować
wszystkich założonych wskaźników produktowych oraz finansowych określonych w umowie o dofinansowanie. W okresie ograniczonego
funkcjonowania świetlicy, koordynator projektu był do dyspozycji uczestników świetlicy, pozostawał w bieżącym kontakcie telefonicznym i
mailowym. Na prośbę rodziców beneficjentów wysyłał materiały terapeutyczne, filmy instruktażowe, pomoce dydaktyczne i inne.
Systematycznie przeprowadzany był wywiad wśród beneficjentów i zbierane informacje na temat gotowości powrotu uczestników na zajęcia
świetlicowe w placówce.

W okresie wprowadzonych ograniczeń – realizowano projekt również w formie zdalnej.

„Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami” – umowa UEB/000100/15/D –
dofinansowanie PFRON

W roku 2020 pozyskano dodatkowe dofinansowanie z PFRON w formie grantu, przeznaczonego na zakup środków ochrony osobistej oraz
środków dezynfekcyjnych.

Wprowadzenie restrykcji i ograniczeń w związku z ogłoszeniem pandemii koronawirusa ograniczyło zdecydowanie działania statutowe naszej
Fundacji. Musieliśmy zrezygnować z wielu realizowanych projektów, nie tylko dofinansowanych ze środków publicznych, ale i także własnych.
Nie udało się zrealizować m.in. projektu polegającego na organizacji turnusu rekreacyjno-terapeutycznego dla podopiecznych Fundacji.
Zostały odwołane wszystkie wydarzenia i eventy z uwagi na zachowanie bezpieczeństwa naszych podopiecznych. Posiadane nieruchomości w
miejscowościach uzdrowiskowych nie były wykorzystywane w okresach wprowadzonych ograniczeń sanitarnych.

Objaśnienia niektórych zagadnień osobowych

1. Informacje o przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe
Wyszczególnienie

Przeciętne zatrudnienie

Pracownicy umysłowi

4

Pracownicy na stanowiskach robotniczych

-

Pracownicy zatrudnieni poza granicami kraju

-

Uczniowie

-

Pracownicy przebywający na urlopach
wychowawczych lub bezpłatnych

-
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Ogółem

4

Wynagrodzenie biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wypłacone lub należne za rok
obrotowy:
Wyszczególnienie

a) obowiązkowe badanie rocznego
sprawozdania finansowego

Wartość netto

Uwagi

Brak

Brak obowiązku
przeprowadzenia badania na
podstawie przepisów ustawy o
rachunkowości - badanie
przeprowadzone dobrowolnie
(wykazano w punkcie d)

b) inne usługi poświadczające
Brak

c) usługi doradztwa podatkowego,
Brak

d) inne usługi

7.000,00 zł

Sprawozdanie finansowe za rok
2020 podlega badaniu na mocy
rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 13 listopada 2018 r. w
sprawie obowiązku badania
sprawozdań finansowych
organizacji pożytku publicznego, a
nie na podstawie ustawy o
rachunkowości.
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Emilia Stefaniak

Sławomir Nowak - Prezes Zarządu
Agnieszka Nowak - Członek Zarządu
Ryszard Nowak - Członek Zarządu

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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