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. Jedyne zobowiązania finansowe organizacji opisane są w części: 3. Uzupełniające dane o aktywach i pasywach.
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 zaliczek ani kredytów członkom organów administracyjnych, 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
Aktywa trwałe
-Tabela zmian składników aktywów trwałych (brutto) – Zał. nr 1, tabela dostępna na stronie www.sedeka.pl
- Tabela zmian składników aktywów trwałych (umorzenia) – Zał. nr 2 tabela dostępna na stronie www.sedeka.pl
W 2015 roku Fundacja Sedeka nabyła 50 udziałów w Spółce Lux Maior Sp. z o.o. o wartości nominalnej 500,00 PLN każdy i o łącznej
wartości 25.000,00 PLN, co stanowi 50% kapitału zakładowego Spółki. Stan posiadanych udziałów nie zmienił się w 2020 r.
Inwestycje krótkoterminowe
Na Inwestycje krótkoterminowe wykazane w aktywach bilansu w wartości 12 524 109,42 PLN składają się:
- Krótkoterminowe aktywa finansowe – Inne środki pieniężne – lokaty terminowe w banku o okresie zapadalności do 3 i 6 miesięcy od dnia
bilansowego: 10 059 817,03 PLN
- Środki pieniężne na rachunkach bankowych i w kasie: 2 464 292,39 PLN 6
Zapasy
Na zapasy wykazane w aktywach bilansu składają się publikacje (książki), obrazy oraz odznaczenia.
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
Opłacone z góry polisy ubezpieczeniowe, prognozy za zużycie energii oraz domeny.
Fundusz własny Fundacji
Na dzień bilansowy 31 grudnia 2020 roku Fundacja Sedeka posiada następujące fundusze własne:
- Fundusz statutowy w kwocie: 17 573 764,61 PLN ( w tym fundusz założycielski w kwocie 10.000,00 PLN).
- Fundusz zasobowy w kwocie: 10 100,00 PLN
Zysk (strata) netto
– wartość dodatnia: 2 363 988,42 PLN
Rada Fundacji proponuje przekazanie zysku netto za rok 2020 w kwocie 2 363 988,42 PLN na zwiększenie funduszu statutowego. W tym
celu zostanie podjęta stosowna uchwała.
Rezerwy
Rezerwa wykazana w pasywach bilansu jest to rezerwa na świadczenia emerytalne.
Zobowiązania
Na zobowiązania krótkoterminowe wykazane w pasywach bilansu w kwocie 116 672,81 PLN składają się:
- Zobowiązania z tyt. dostaw i usług do 12 miesięcy: 42 531,42 PLN
- Zobowiązania publiczno-prawne z tytuły podatków, składek ZUS: 74 141,39 PLN
Rozliczenia międzyokresowe
Pozycja wykazana w bilansie dotyczy kwoty potrąconego wynagrodzenia z tytułu terminowego wpłacenia podatku dochodowego (PITDruk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP: 2021-10-14

4) za miesiąc grudzień 2020 roku oraz odszkodowania od ubezpieczyciela.
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
Przychody działalności statutowej nieodpłatnej Fundacji Sedeka w 2020 roku wyniosły: 12 117 656,16 PLN w tym:
przychody finansowe z tytułu otrzymanych darowizn: 5 747 705,22 PLN
przychody z tytułu 1% podatku: 6 273 955,38 PLN
przychody finansowe z tytułu zbiórek publicznych: 95 995,56 PLN oraz
przychody niefinansowe 0,00 PLN
Przychody działalności statutowej odpłatnej Fundacji Sedeka w 2020 roku wyniosły: 0,00 PLN Przychody działalności gospodarczej
Fundacji w 2020 roku wyniosły: 2 850,00 PLN
Środki 1% podatku.
Fundacja Sedeka w 2020 roku uzyskała wpływy z tytułu 1% podatku w wysokości 6 273 955,38 PLN.
Kwota 5 936 417,18 PLN (95% wpłat) została zaksięgowana z przeznaczeniem na realizację zadań pożytku publicznego poszczególnych Grup
Zadań OPP.
Dotacja budżetowa - Brak
Zbiórki publiczne
W 2020 roku Fundacja Sedeka, zgodnie z otrzymanym pozwoleniem wydanym na podstawie decyzji Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji nr
2015/631/OR (obecnie MSWiA), przeprowadziła zbiórkę publiczną na rzecz Grup OPP – podstawowych jednostek organizacyjnych Fundacji
Sedeka.
Cele zbiórek publicznych w ramach wydanego pozwolenia:
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upowszechniania ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich a także działań wspomagających rozwój demokracji,
upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa,
porządku i bezpieczeństwa publicznego,
wspieranie ratownictwa i ochrony ludności
wspieranie obronności państwa i działalności Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej,
upowszechnianie wypoczynku dzieci i młodzieży,
upowszechnianie kultury, sztuki, wspieranie ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,
upowszechnianie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
pomoc społeczna, w tym pomocy rodzinom, osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,
działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości, innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań
technicznych w praktyce gospodarczej,
działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
upowszechnianie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania,
działalność charytatywna,
podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej obywatelskiej i
kulturowej,
wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej,
działalność na rzecz integracji, reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
działalność na rzecz osób niepełnosprawnych,
promocja zatrudnienia, aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,
działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego,
ochrona i promocja zdrowia,
działalność wspomagająca rozwój gospodarczy w tym rozwój przedsiębiorczości,
pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych, wojen w kraju i za granicą,
działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn,
działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym,
promocja i organizacji wolontariatu,
pomoc Polonii i Polakom za granicą,
upowszechnianie i ochrona praw konsumentów,
działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą,
działalność na rzecz kombatantów i osób represjonowanych,
przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym,
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33. działalność na rzecz rodziny macierzyństwa rodzicielstwa upowszechniania i ochrony praw dziecka,
34. działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie określonym w ww. zadaniach,
35. cele religijne.
Zbiórka publiczna nr 2015/631/OR
W 2020 roku Fundacja Sedeka uzyskała przychody z tytułu prowadzonej zbiórki publicznej nr 2015/631/OR w łącznej kwocie 95 995,56
PLN (stan na dzień 31.12.2020 r.). Ze środków pochodzących ze zbiórki publicznej nr 2015/631/OR w 2020 roku wydatkowana została
kwota 113 445,52 PLN (stan na dzień 31.12.2020 r.). Kwota nierozliczona przechodzi do rozliczenia na rok 2021.
Zbiórka publiczna nr 200/2014
W 2020 roku Fundacja Sedeka ze środków pochodzących ze zbiórki publicznej nr 200/2014 nie została wydatkowana żadna kwota (stan na
dzień 31.12.2020 r.). Kwota nierozliczona przechodzi do rozliczenia na 2021 rok.
Zbiórka publiczna nr 45/2013
W 2020 roku Fundacja Sedeka ze środków pochodzących ze zbiórki publicznej nr 45/2013 nie została wydatkowana żadna kwota (stan na
dzień 31.12.2020 r.). Kwota nierozliczona przechodzi do rozliczenia na 2021 rok.
5. informacje o strukturze poniesionych kosztów
Koszty działalności statutowej nieodpłatnej Fundacji w 2020 roku wyniosły: 8 799 802,90 PLN
w tym:
koszty działalności statutowej ponoszone w związku z realizacją zadań pożytku publicznego przez Grupy OPP: 5 592 154,31 PLN
- ze środków pochodzących z darowizn: 1 584 872,11 PLN
- ze środków pochodzących ze zbiórek publicznych 113 445,52 PLN
- ze środków pochodzących z 1% podatku: 3 893 836,68 PLN
- przekazane darowizny niefinansowe, świadczenia niepieniężne na rzecz Grup OPP: 0,00 PLN
koszty działalności statutowej pozostałe, związane z organizacją pomocy na rzecz Grup OPP oraz realizacji zadań pożytku publicznego
Wspólnoty „Zdążyć z pomocą”: 3 207 648,59 PLN
Koszty działalności statutowej odpłatnej Fundacji w 2020 roku wyniosły: 0,00 PLN
Koszty działalności gospodarczej Fundacji Sedeka: 2 631,00 PLN
Koszty ogólnego zarządu Fundacji Sedeka w 2020 roku.
Fundacja poniosła w 2020 roku koszty ogólnego zarządu w kwocie: 1 165 903,97 PLN, do których zaliczyć można w szczególności:
wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników administracyjnych (w tym również rezerwa na świadczenia
emerytalne), wynagrodzenia z tyt. umów cywilno-prawnych osób zatrudnionych do prac administracyjnych, koszty najmu oraz koszty bieżącej
eksploatacji lokalu przeznaczonego na biuro administracji, zużycie materiałów pozostałych, usługi obce oraz pozostałe koszty o charakterze
administracyjnym. Wskaźnik udziału kosztów administracyjnych w kosztach ogółem za rok 2020 wyniósł 11,66%. Współczynnik udziału
kosztów administracyjnych w stosunku do uzyskanych przychodów w 2020 roku wyniósł 9,42%.
6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego
Informacja została zawarta w punkcie 3 - Uzupełniające dane o aktywach i pasywach. W 2020 roku po zatwierdzeniu sprawozdania
finansowego Fundacji Sedeka za 2019 rok fundusz statutowy został zwiększony o wynik roku 2019 tj. o kwotę: 1 995 330,90 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:
- uzyskane i niewydatkowane w poprzednich okresach sprawozdawczych: 9 453 977,70 PLN
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- uzyskane i niewydatkowane w latach ubiegłych a wydatkowane w okresie sprawozdawczym: 3 215 817,15 PLN
- uzyskane w okresie sprawozdawczym: 6 273 955,38 PLN
- wydatkowane w okresie sprawozdawczym ogółem: 4 231 374,88 PLN
- pozostające do wydatkowania w przyszłych okresach sprawozdawczych: 11 496 558,20 PLN
Działania, na które wydatkowano środki pochodzące z 1% podatku w okresie sprawozdawczym oraz kwoty przeznaczone na te cele
1. Działania w sferze zadań publicznych, o których mowa w Ustawie z dn. 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i
wolontariacie art.3 ust.1: 3 893 836,68 PLN
2. Wsparcie organizacji pozarządowych prowadzących działalność statutową zbieżną z celami pożytku publicznego Fundacji Sedeka ( z
uwzględnieniem art. 27 Ustawy z dn. 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie): 76 546,86 PLN
3.Wynagrodzenia pracowników przypisanych bezpośrednio do działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego: 260 991,34 12 PLN

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
1 Grupa OPP 11130 rehabilitacja, fizjoterapia, leki, usł. Medyczne:

100 395,81 PLN

2 Grupa OPP 11253 rehabilitacja, fizjoterapia, leki, łóżko rehabilitacyjne, wynajem podnośnika, art. higieniczne, opał:
PLN

90 661,27

3 Grupa OPP 11654 leki i preparaty medyczne, badania medyczne i analizy, konsultacje lekarskie, kuracja lecznicza:
PLN

83 361,92

4 Grupa OPP 11422 leki, rehabilitacja, suplementy, wlewy lecznicze:

61 460,84 PLN

5 Grupa OPP 11307 leki i preparaty medyczne, leczenie onkologiczne:

59 355,95 PLN

6 Grupa OPP 11241 leki, art. medyczne, badania, wizyty lekarskie:
7 Grupa OPP 10170 rehabilitacja, fizjoterapia:

43 842,66 PLN

42 489,00 PLN

8 Grupa OPP 10648 fizjoterapia, orteza, transport medyczny, dojazdy: 38 834,03 PLN
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 koronawirusa. Wirus rozprzestrzenił się na całym świecie, a
jego negatywny wpływ nabrał dynamiki. Epidemia rozpoczęła się 17 listopada 2019, a 11 marca 2020 została uznana przez Światową
Organizację Zdrowia (WHO) za pandemię. W chwili publikacji niniejszego sprawozdania finansowego sytuacja nie zmieniła się, cały czas
obowiązuję stan pandemii. Nie można przewidzieć przyszłych, długofalowych jej skutków. W początkowych miesiącach każde
go roku Fundacja nie odnotowuje jeszcze wpłat z 1% podatku, zaczynają one wpływać z Urzędów Skarbowych dopiero po złożeniu rozliczeń
podatkowych przez podatników.
W trosce o zdrowie pracowników i ich bliskich oraz w celu zachowania ciągłości pracy Zarząd podjął w dniu 20 marca 2020 roku Uchwałę o
pracy zdalnej dla pracowników, Fundacja nie zawiesiła swojej działalności, jedynie czasowo zmieniała formę pracy pozostając z naszymi
beneficjentami w kontakcie telefonicznym, mailowym oraz listownym. Dzięki pracy zdalnej była zachowana ciągłość dokonywania refundacji i
realizacji przelewów.
Zarząd będzie nadal monitorować sytuację i podejmie wszelkie możliwe kroki, aby złagodzić wszelkie negatywne skutki dla Fundacji.
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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

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

