
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

dzień 31.12.2021 krajowy Fundusz na rzecz Dzieci posiada zobowiązania krótkowerminowe w kwocie 94375,58 w tym :

niewykorzystana dotacja/z powodu pandemii/ 91 084,50

MEIN/Zdolni do pomocy/                                  35 775,58

MEIN/dawne Ministerstwo Nauki/                     37 972,16

Fundacja PZU                                                     17 336,76

oraz zobowiązania ZAIKS,faktura za grudzień otrzymana w styczniu 2022 w kwocie 1 725,08 i KJUKJU faktura za grudzień otrzymana w
styczniu 2022 w kwocie 1 566,00.

Nie posiada zobowiązań finansowych z tytułu dłużnych instrumentów finansowych,gwarancji,poręczeń.

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

Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci nie udzielał zaliczek,ani kredytów członkom organów administracyjnych,zarządzających i nadzorujących,nie
zaciągał pożyczek w ich imieniu.

3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach

1.zaplacona zaliczka na badanie sprawozdania finansowego              3 597,75

2.nadpłacone koszty podróży                                                                 523,60

3.należności z tytułu zawartych umow:

- fundusz Wyszehradzki                                                                      10 394,64

4.środki pieniężne                                                                           2 074 622,53

5.nadwyżka przychodów nad kosztami/wartość dodatnia/            1 627 327,66

6.zobowiązania krótkoterminowe                                                        94 375,58

7.zobowiązania ZAIKS-faktura za grudzień otrzymana w styczniu 2022 1 725,08

8.KJUKJU faktura za grudzień otrzymana w styczniu 2022                      1 566,00

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

1.Wynik finansowy 2020r. zwiększający przychody 2021 roku   1 587 214,88

2.Przychody statutowe w okresie 01.01-31.12.2021                   2 291 384,57

w tym:

- od osób indywidualnych

1% dla OPP                                                                                  133 365,31

darowizny osób indywidualnych                                                  545 777,62

w tym za pośrednictwem Geavin Fundation  144 563,52

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP: 2022-10-14
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za pośrednictwem Facebooka                          21 597,39

- wpływy od instytucji i przedsiębiorstw, w tym:

 Fundacja PZU                                                474 678,24

Credit Suiss                                                    194 893,76   

Fundusz Wyszehradzki                                    51 705,74

Huawei                                                           233 371,58

Felicity Estates                                                 50 000,00

PGE                                                                  20 000,00

ZAIKS                                                              15 000,00

pozostałe                                                          6 750,00

Dotacje państwowe:                                      565 842,32

MEiN/Zdolni do pomocy/                               90 281,27

MNiSW/Społ.Odp.Nauki/                              455 351,05

/pozostała kwota z 2020r. 493 323,21/

MEiN/Społ.Odp.Nauki/                                    20 210,00 

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego                    2 237 027,76

w tym:

koszty działności statutowej                                                            1 674 887,32

koszty admnistracyjne                                                                        562 140,44

Pozostałe koszty finansowe                                                                 15 810,03

w tym:

odsetki debetowe                                                                                       38,02

róznice kursowe ujemne                                                                      15 772,01

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci nie posiada Funduszu Statutowego.

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

1. Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci jest organizacją pożytku publicznego.

 

W 2021 r. osiągnął wpływy z 1% OPP z podatku dochodowego od osób fizycznych

w kwocie 150351,71 zł, z czego wydatkowano 130 216,50 zł, pozostało 20 135,21 zł

do wydatkowania w 2022 r.

W 2021 r. wydatkowano też kwotę pozostałą z wpływów z 2020r. 3148,81  zł.

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP: 2022-10-14



Sfinansowano następujące wydarzenia:              

1.dofinansowanie koncertów Funduszu                  8 817,49

2.warsztaty Zdolnbi do pomocy                              9 398,16

3. platforma edukacyjna                                          7 583,37

4.konsultacjeplastyczne                                         12 368,81

5.szkoleniowo integracyjne spotkanie tutorów      3 751,50

6.seminarium filmowe                                                 45,00

7.seminarium humanistyczne                                 8 186,63

8.warsztaty matematyczne                                     7 663,18

9.staże naukowe                                                        150,00

10.obóz naukowy w Serocku                                 7 948,96

11.wakacyjny obóz w Pasterce                                 532,44

12.spotkanie inauguracyjne                                 13 753,75

13.kwalifikacja do programu                                23 400,26

14.zajęcia organizowane przez innych                      176,04

15.promocja                                                        13 661,16

16.opracowanie i ewaluacja                                 6 927,65

17.dofinansowanie kursów muzycznych              9 000,91

 

  

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

Sytuacja epidemiczna w 2021 spowodowała, że niemożliwa była realizacja znaczącej części zajęć w wersji stacjonarnej. Dlatego działania
programowe od stycznia do grudnia Fundusz  w dużej mierze realizował w formie zdalnej. W tym trybie zostało przeprowadzonych ponad 22
6-12 tygodniowe tutoriale z różnych dziedzin wiedzy oraz 8 wydarzeń stacjonarnych o różnej długości (od 14-dniowego obozu
wielodyscyplinarnego do 3-dniowych warsztatów matematycznych. Konieczność elastycznego dostosowanie sposobu realizacji programu do
bieżącej sytuacji epidemicznej oznaczała jednak, że Fundusz nie mógł w pełni wykorzystać środków grantowych przeznaczonych na
organizację zajęć w wersji stacjonarnej. Z tego powodu konieczne było zwrócenie znaczących środków z grantu MEiN i PZU.

 

 

W 2021 r. zostały zawarte porozumienia z Zamkiem Królewskim w Warszawie, Łazienkami Królewskimi o nieodpłatnym korzystaniu z sal
koncertowych (Fundusz pokrywa tylko koszty obsługi sal).

Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci w celu realizacji zadań statutowych korzysta nieodpłatnie z sal wykładowych i laboratoriów Uniwersytetu
Warszawskiego, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Wrocławskiego, Polskiej Akademii Nauk. Odwołana została większość zajęć na
Uniwersytecie Warszawskim i wszystkie w placówkach PAN.

Odbyły się natomiast Koncerty w Zamku Królewskim i Łazienkach Królewskich, większość niestety bez publiczności (koncerty były
nagrywane, a nagrania publikowane w mediach społecznościowych). Szacunkowa wartość użyczonych sal wyniosła ok. 200 000,00 zł.
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Bardzo ważnym elementem działalności Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci jest zaangażowanie pracowników naukowych wyższych uczelni,
byłych uczestników programu Funduszu, tutorów podczas zajęć programowych Funduszu. Nieodpłatny wkład pracy wolontariuszy nie jest
wprowadzony do ksiąg rachunkowych. Wyceniany jest szacunkowo na podstawie umów o wolontariacie oraz uczestnictwa w poszczególnych
zajęciach.

W 2021 roku wartość szacunkowa nieodpłatnego wkładu pracy wyniosła 428 080,00 zł.
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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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