INFORMACJA DODATKOWA
za rok 2021
I
WPROWADZENIE
1. Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 23 lipca
2015 roku o zmianie ustawy o rachunkowości.
2. Roczne sprawozdanie sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności przez
organizację, co najmniej 12 miesięcy i dłużej. Nie są znane okoliczności, które wskazywałyby na
istnienie poważnych zagrożeń dla kontynuowania przez organizacje działalności.
3. Sprawozdanie zostało sporządzone za okres 01.01.2021 – 31.12.2021, który jest jedenastym
rokiem obrotowym Towarzystwa.
4. Towarzystwo Wspierania Dzieci i Młodzieży z Cukrzycą w roku 15.04.2013 uzyskało status
Organizacji Pożytku Publicznego.
5. Towarzystwo nie prowadzi działalności gospodarczej.
II
OMÓWIENIE POZYCJI BILANSOWYCH
1. W Towarzystwie nie występują następujące grupy bilansowe :
o aktywa trwałe
o zapasy
o rezerwy
2. Aktywa obrotowe.
Aktywa obrotowe zamykają się łączną kwotą 195.917,01 zł.
Na kwotę tę składają się :
a) należności krótkoterminowe w kwocie 18.404,23 zł (w tym kwota 18.000 zaliczki na kolonie
letnie uiszczonej w grudniu 2021)
b) środki pieniężne na dzień 31.12 2021 r. wynoszą zł i składają się na nie :
o gotówka w kasie w kwocie 641,99 zł stan zgodny z inwentaryzacją na dzień 31.12.2021 r
o środki pieniężne w banku, stan zgodny z potwierdzeniem salda na dzień 31.12.2021 r.
176,870,79 zł.
Łącznie aktywa na dzień 31.12.2021 r. wynoszą 195.917,01 zł
Wysokość Funduszu Statutowego na dzień 31.12.2021 r. wyniosła 207.277,67 zł. Wynik finansowy z
działalności statutowej za rok 2021 zamknął się stratą w kwocie 26.639,46 zł.
Łącznie pasywa na dzień 31.12.2021 r. wynoszą 195.917,01 zł i są zgodne z aktywami na dzień
31.12.2021 r.
III
OMÓWIENIE RACHUNKU WYNIKÓW
1. Osiągnięte przychody uzyskane zostały z podatku 1% osób fizycznych, darowizn osób prawnych
i osób fizycznych, jak również ze składek członkowskich.
Przychody osiągnięte w kwocie zł dotyczą zarówno działalności odpłatnej jak i nieodpłatnej
Towarzystwa :
o przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego wyniosły 69.375,00 zł

o przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego wyniosły 322.087,50 zł w
tym:
przychody finansowe = 0,00 zł
przychody operacyjne = 0,00 zł
wpływy uzyskane z 1% = 316.466,50 zł
przychody ze składek członkowskich 4.545,00 = zł
pozostałe przychody (darowizny) = 3450,00 zł
- od osób prawnych = 105,00 zł
- od osób fizycznych = 3.345,00 zł
Koszty Towarzystwa w całości zostały poniesione na cele statutowe i wyniosły 422.646,96 zł
w szczególności :
a) Koszty realizacji zadań statutowych wyniosły: 422.646,96 zł.
W tym koszty :
o Koszty podstawowej działalności statutowej: 240.294,99 zł. Koszty te dotyczą zakupu i
nieodpłatnego przekazania oprzyrządowania do pomp insulinowych, leków, żywności
bezglutenowej dla młodych diabetyków będących na diecie bezglutenowej.
o Koszty administracyjne, które wyniosły : 44.973,04 zł, a złożyły się na nie : koszt obsługi
księgowej w kwocie 23.206,23 zł. Na pozostałą kwotę składają się: wynagrodzenie
zatrudnionej osoby do spraw organizacyjno-biurowych, materiały biurowe, opłaty
pocztowe, bankowe, szkolenia, ulotki informacyjne, utrzymanie domeny, podpis
elektroniczny, zakup literatury fachowej, licencja na oprogramowanie i inne.
Wynik finansowy za rok obrotowy stanowi nadwyżkę kosztów nad przychodami w kwocie
26.639,46 (strata) i zostanie ona pokryta z zysków lat poprzednich zgromadzonych na
funduszu statutowym.
IV
DODATKOWE INFORMACJE DO RACHUNKU WYNIKÓW
1. Amortyzacja
Amortyzacja w roku 2021 nie wystąpiła. Towarzystwo nie posiada środków trwałych.
2. Wynagrodzenia
Towarzystwo w omawianym roku obrotowym zatrudniało do lipca 1 osobą na podstawie umowy
o pracę w wymiarze 1/8 etatu. W lipcu zatrudniono osobą do spraw organizacyjno-biurowych. Na
ostatni dzień roku Towarzystwo zatrudniało 2 osoby w niepełnym wymiarze czasu pracy.
3. Zyski i straty nadzwyczajne nie wystąpiły.
V
ZMIANY W FUNDUSZU STATUTOWYM
Fundusz statutowy na 01.01.2011 = 0,00
zysk roku 2011 = 48 951,98 zł
Fundusz statutowy na 31.12.2011 = 48 951,98 zł
strata roku 2012 = - 24 780,73 zł
Fundusz statutowy na 31.12.2012 = 24 171,25 zł
strata roku 2013 = - 4 399,18
Fundusz statutowy na 31.12.2013 = 19 772,07 zł
strata roku 2014 = - 3 515,00 zł
Fundusz statutowy na 31.12.2014 = 16 257,07 zł

zysk roku 2015 = 79 161,48 zł
Fundusz statutowy na 31.12.2015 = 95.418,55
strata roku 2016 = - 24 387,67 zł
Fundusz statutowy na 31.12.2016 = 71.030,91 zł
zysk roku 2017 = 19.149,23 zł
Fundusz statutowy na 31.12.2017 = 90.180,14 zł
zysk roku 2018 = 26.436,75 zł
Fundusz statutowy na 31.12.2018 = 90.180,14 zł
zysk roku 2019 = 27.938,02 zł
Fundusz statutowy na 31.12.2019 = 116.616,89
zysk roku 2020 = 62.722,76 zł
Fundusz statutowy na 31.12.2020 = 144.554,91 zł
Fundusz statutowy na 31.12.2021 = 207.277,67 zł
strata roku 2021 = - 26.639,46 zł
Fundusz własny na 31.12.2021 = 180.638,21 zł
Pokrywając stratę roku 2021 z funduszy lat poprzednich, ogółem fundusze własne na dzień 31.12.2021
= 180.638,21 zł (207.277,67 - 26.639,46)
VI
INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE
1. Towarzystwo w 2021 r. jak również w latach poprzednich nie zaciągało zobowiązań
kredytowych.
2. Towarzystwo w 2021 r. jak również w latach poprzednich nie udzielało pożyczek.
3. Towarzystwo w 2021 r. jak również w latach poprzednich nie zawarło umowy leasingowej.
VII

INFORMACJE KOŃCOWE
Celem działalności Towarzystwa jest wspieranie dzieci i młodzieży z cukrzycą insulinozależną oraz
ich rodzin będących członkami Towarzystwa jak i nie będących członkami Towarzystwa.
Towarzystwo prowadzi działalność pożytku publicznego na rzecz dzieci i młodzieży z cukrzycą oraz
ich rodzin, jako określonej grupy podmiotów wyodrębnionej w stosunku do społeczeństwa ze względu
na szczególnie trudną sytuację życiową i/lub materialną z przyczyny odrębnych trudności i potrzeb
doświadczanych wskutek choroby przewlekłej jaką jest cukrzyca (art. 20 ust.1 pkt.1 UDPP).
Towarzystwo nie prowadzi działalności gospodarczej a cała nadwyżkę swoich przychodów nad
kosztami przeznacza na działalność, o której mowa w pkt.1 (art.20 ust.1 pkt.2 i 3 UDPP). Strata
zakończonego roku w kwocie 26.639,46 zł zostanie pokryta z funduszy lat poprzednich.
Działalność Towarzystwa w 2021 roku skupiła się głównie na organizowaniu spotkań mających na
celu wspieranie dzieci i młodzieży z cukrzycą oraz ich rodzin. Po zniesieniu obostrzeń związanych z
pandemią COVID-19 zorganizowany został również obóz dla dzieci. Dodatkowe działania
Towarzystwa w celu realizacji celów statutowych, skupione były na:
o Szkoleniach dla kadry pedagogicznej w placówkach oświaty (przedszkola, szkoły).
o Wspieraniu opieki medycznej związanej z terapiami dzieci i młodzieży z cukrzycą. W
szczególności współpraca z Katedrą i Kliniką Endokrynologii i Diabetologii Wieku
Rozwojowego AM we Wrocławiu.
o Organizowaniu i wspieraniu wszelkich form upowszechniania wiedzy i doświadczenia
dotyczących leczenia i życia dzieci i młodzieży z cukrzycą oraz współżycia z nimi.

o Doradztwo dla dzieci i młodzieży oraz ich rodzin zwłaszcza we wczesnym okresie
zdiagnozowania cukrzycy.
o Doradztwo i poradnictwo z zakresu praktyki życia z cukrzycą i związanych zagadnień
społecznych, zwłaszcza w związku z podejmowaniem nowych wyzwań i aktywności (np.
wybór szkoły, zawodu) i życiowych zmian związanych z dorastaniem.
o Rozprowadzanie materiałów edukacyjnych i środków pomocnych w leczeniu cukrzycy.
o Udzielanie pomocy materialnej dzieciom i młodzieży w szczególnej potrzebie.
Sporządzono dnia 26.06.2022 r.
Izabela Litwinek

