
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

NIE DOTYCZY

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

NIE DOTYCZY

3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach

NIE DOTYCZY

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

Struktura zrealizowanych przychodów w 2021 roku ze wskazaniem źródeł, w porównaniu z rokiem poprzednim

Lp. WYSZCZEGÓLNIENIE
Przychody za rok

Bieżący Poprzedni

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

II. Przychody z działalności statutowej - razem: (1+2+3) 669338,35 826 666,13

1. Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 669338,35 826 666,13

 dotacje (dofinansowanie projektów) 354900,91 477 341,34

 darowizny 1% (OPP) 7 299,80 4 375,72

 pozostałe darowizny 122630,00 130 750,00

 dofinansowanie wynagrodzeń (PFRON) 184508,78 214 199,07

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

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

 subwencje 0,00 0,00

 pozostałe 0,00 0,00

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP: 2022-10-05



III. Przychody finansowe 0,00 48,00

IV. Zyski nadzwyczajne związane z działalnością statutową 0,00 0,00

 

 
Razem (I+II+III+IV): 669338,35 826 714,13

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Struktura zrealizowanych kosztów w 2020 r. w porównaniu z rokiem poprzednim

Lp. WYSZCZEGÓLNIENIE
Koszty za rok  

Bieżący Poprzedni  

I. Koszty działalności gospodarczej 0,00 0,00  

II. Koszty działalności statutowej (1+2+3) 651 600,30 840  133,166  

1. Działalność nieodpłatna  (a+b): 406 735,04 544  627,333  

 a) koszty realizacji projektów 406 735,04 544  627,333  

 Projekt pn. "Zaprzyjaźnij się z osobą niewidomą" -
koszt kwalifikowalny 0,00 108  782,588  

 Projekt pn. "Zaprzyjaźnij się z osobą niewidomą" -
koszt niekwalifikowalny 0,00 267,588  

 
Projekt pn. "Drogowskazy zdrowia - poradnik dla
osób niewidomych i słabowidzących" - koszt
kwalifikowalny

0,00 81 222,155  

 
Projekt pn. "Drogowskazy zdrowia - poradnik dla
osób niewidomych i słabowidzących" - koszt
niekwalifikowalny

0,00 651,477  

 Projekt pn. "Znam swoje prawa - poradnik prawny
dla osób niewidomych i słabowidzących" 0,00 14 853,344  

 
Projekt pn. "Home office (Iphone)- zdalny kurs
obsługi aplikacji biurowych dla niewidomych i
słabowidzących"

0,00 27 000,000  

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP: 2022-10-05



 
Projekt Jak pomimo trudności cieszyć się życiem-
porady psychologa dla osób niewidomych i
słabowidzących

14964,94 0,00  

 Projekt- Mój iphone- przewodnik obsługi dla osób
niewidomych 9971,97 0,00  

 
Projekt pn. "Wydawanie specjalistycznego
czasopisma dla niewidomych i słabowidzących
Sześciopunkt" - koszt kwalifikowalny

378 638,66 306 711,855  

 
Projekt pn. "Wydawanie specjalistycznego
czasopisma dla niewidomych i słabowidzących
Sześciopunkt" - koszt niekwalifikowalny

3 130,44 5 138,366  

 b) działalność merytoryczna poza projektami 0,00 0,00  

2. Działalność odpłatna: 0,00 0,00  

3. Koszty zarządu (administracyjne) działalności
statutowej nieodpłatna 244 865,26 295 505,833  

 amortyzacja 0,00 0,00  

 zużycie materiałów i energii 638,90 379,699  

 usługi obce 407,04 781,444  

 wynagrodzenia brutto 204 400,00 247 000,00  

 składki ZUS pracodawcy 39 419,32 47 344,70  

 podatki i opłaty 0,00 0,00  

 ubezpieczenia 0,00 0,00  

 opłaty sądowe i notarialne 0,00 0,00  

 koszty reprezentacji i reklamy 0,00 0,00  

III. Straty związane z działalnością gospodarczą 0,00 0,00  

 Razem (I+II+III): 651 600,30 840 133,166  

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP: 2022-10-05



Otrzymane w 2021 roku darowizny od osób fizycznych w kwocie 129 929,80 złotych służyły jako źródło finansowania działalności statutowej
nieodpłatnej.

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 tytułu przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 
w kwocie 7299,80 złotych (OPP) przeznaczono na finansowania działalności statutowej fundacji.

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

Informacja o zatrudnieniu

Na dzień 31.12.2021 roku w Fundacji zatrudnionych było na podstawie umowy o pracę 6 osób, w tym 5 osób niepełnosprawnych.

Przeciętne zatrudnienie w 2021 roku wyniosło 6 etatów.

Całkowity koszt pracy zatrudnionych osób wyniósł (wynagrodzenie brutto + składki ZUS): 243 819,32 zł.

Data sporządzenia: 2022-06-30

Data zatwierdzenia: 2022-09-29

RENATA NOWOSAD TERESA DEDERKO - PREZES ZARZĄDU FUNDACJI 
PATRYCJA ROKICKA- SEKRETARZ ZARZĄDU FUNDACJI

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: 2022-10-05
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