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Sprawozdanie zostało sporządzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra
Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdania
z działalności fundacji (Dz.U. nr 50, poz. 529)
Informacja o działalności Fundacji „Ludziom Morza” w 2021 roku (w układzie zgodnym
z § 2 powyższego Rozporządzenia):

1. Wprowadzenie
Fundacja „Ludziom Morza” z siedzibą w Szczecinie, ul. Energetyków ¾, 70-952
Szczecin, została ustanowiona aktem notarialnym z dnia 03 stycznia 2005r.,
a postanowieniem Sądu Rejonowego w Szczecinie z dnia 20 stycznia 2005r. Fundacja
została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego i umieszczona w Rejestrze
Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz
Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej, prowadzonym przez Sąd Rejonowy
w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000226719.
Fundacja otrzymała numer identyfikacyjny REGON: 320008399.
Dane kontaktowe:
- adres do korespondencji: ul. Energetyków ¾, 70-952 Szczecin;
- adres poczty elektronicznej: fundacja@fundacjaludziommorza.pl
Fundacja „Ludziom Morza” powołana została przez spółkę Euroafrica Linie Żeglugowe
Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie (Uchwała Zarządu Euroafrica Linie Żeglugowe
Sp. z o.o. z dnia 28 października 2004r.). W roku 2010 wskutek połączenia
transgranicznego spółka Euroafrica Linie Żeglugowe Sp. z o.o. (jako spółka
przejmowana) połączyła się ze swoim jedynym wspólnikiem – ESL HASS HOLDING
LIMITED z siedzibą na Cyprze, jako spółką przejmującą, która weszła w całokształt
praw i obowiązków fundatora Fundacji „Ludziom Morza” (Postanowienie Sądu
Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego z dnia 01.06 2011r.). Z dniem 20 stycznia 2012 roku spółka ESL
HASS HOLDING LIMITED zmieniła nazwę na HASS HOLDING LIMITED.
Zarząd Fundacji „Ludziom Morza” jest jednoosobowy. Funkcję Prezesa Zarządu
i Dyrektora Fundacji pełni Małgorzata Denkiewicz.

Zgodnie ze Statutem, celem Fundacji jest prowadzenie działalności pożytku
publicznego poprzez:
a) świadczenie pomocy na rzecz osób poszkodowanych i ich rodzin w związku
z katastrofą lub wypadkiem na morzu, w szczególności na rzecz rodzin
marynarzy, którzy zginęli na morzu w wyniku katastrofy promu „Jan Heweliusz”,
znajdujących się na skutek pozbawienia jednego z podstawowych źródeł
dochodu rodziny w szczególnie trudnej sytuacji materialnej lub życiowej;
b) wspomaganie wszelkich działań zmierzających do udzielania pomocy osobom
poszkodowanym w wyniku katastrof morskich i ich rodzin;
c) niesienie pomocy osobom oczekującym na trudne bądź drogie zabiegi
medyczne;
d) wspieranie osób szczególnie uzdolnionych, nie mogących realizować swoich
przedsięwzięć z uwagi na niedostatek środków finansowych;
e) wspieranie działalności stowarzyszeń, organizacji społecznych, placówek
wychowawczych i opiekuńczych oraz placówek służby zdrowia.
2. Zasady, formy i zakres działalności statutowej
Zgodnie ze Statutem, Fundacja realizuje swoje cele poprzez: rozpoznawanie potrzeb
osób poszkodowanych w wyniku katastrofy morskiej, współpracę z właściwymi
organami i instytucjami w kraju i za granicą, w szczególności z organami administracji
publicznej, wspomaganie działań zmierzających do wyrównania szans rodzin
poszkodowanych, gromadzenie środków materialnych dla finansowania celów
Fundacji, tworzenie funduszy pomocy osobom poszkodowanym i ich rodzinom,
finansowanie

zabiegów

medycznych,

kuracji

i

zabiegów

rehabilitacyjnych,

finansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu medycznego, środków medycznych
i leków, fundowanie stypendiów, finansowanie realizacji indywidualnych projektów,
pomysłów, wynalazków i racjonalizatorskich przedsięwzięć, pomoc finansową
i rzeczową, finansowanie imprez sportowych, rekreacyjnych i kulturalnych,
prowadzenie akcji szkoleniowych i informacyjnych oraz podejmowanie wszelkiej innej
działalności i inicjatyw służących realizacji celów Fundacji.
Wszystkie przychody osiągane przez Fundację pochodzą wyłącznie z działalności
statutowej. Statut Fundacji „Ludziom Morza” dopuszcza następujące źródła
przychodów:

- darowizny, spadki i zapisy,
- dotacje lub subwencje,
- dochody ze zbiórek lub imprez publicznych,
- dochody z majątku ruchomego lub nieruchomego Fundacji,
- zyski z lokat w bankach i instytucjach rynku kapitałowego w kraju i za granicą,
- dochody z operacji finansowych oraz funduszy inwestycyjnych, z wyjątkiem obrotu
papierami wartościowymi,
- dochody z dywidend od udziałów i akcji.
W roku 2021 głównymi źródłami przychodów były darowizny (od osób prawnych i osób
fizycznych) oraz odpisy 1% podatku. Fundacja „Ludziom Morza” posiada status
organizacji pożytku publicznego i jest uprawniona do pozyskiwania odpisów 1%
podatku dochodowego od osób fizycznych.
Rok 2021 był siedemnastym rokiem działalności Fundacji „Ludziom Morza”. Fundacja
realizowała działalność statutową zgodnie z założeniami przyjętych planów.
Obszarem

działania

Fundacji

była

szeroko

rozumiana

działalność

pożytku

publicznego.
Głównym celem Fundacji „Ludziom Morza” od lat pozostaje pomoc ofiarom wypadków
i katastrof morskich oraz ich rodzinom. Pomoc dla poszkodowanych rodzin
marynarskich była realizowana głównie poprzez wypłaty stypendiów dla dzieci
marynarzy, którzy zginęli na morzu. Kontynuowano również dofinansowanie leczenia
i rehabilitacji autystycznych bliźniąt z rodziny marynarskiej. W 2021 roku Fundacja
wypłacała stypendia dla dziesięciorga uczniów i studentów.
Łącznie kwota wszystkich stypendiów wypłaconych w 2021r. wyniosła 70.450,88 zł
i była wyższa w stosunku do poziomu z roku 2020.
W celu realizacji pomocy stypendialnej dla dzieci ofiar wypadków morskich Fundacja
w 2021 roku kontynuowała współpracę z firmami z grupy kapitałowej Fairplay, której
efektem jest coroczne przekazywanie na rzecz Fundacji darowizn na cele statutowe.
Fundacja wydatkuje pozyskane środki na stypendia dla dzieci marynarzy, którzy
zginęli na statkach należących do grupy kapitałowej, do której przynależą darczyńcy.

W roku 2021 w ramach swojej działalności statutowej Fundacja wsparła m.in.
rehabilitację niepełnosprawnych dzieci, przyznała pomoc finansową dla st. marynarza,
celem dofinansowania badań medycznych, zakupu leków. Dofinansowano również
badania i leczenie chłopca, z wrodzoną, genetyczną, asymetrią ciała. Fundacja
pomogła też dziecku z niepełnosprawnością intelektualną, poprzez dofinansowanie
leczenia i rehabilitacji. Po raz kolejny pomogła również rodzinie zaginionego
marynarza ze statku m/v Cemfjord, który zatonął w 2015 roku.
W roku 2021 Fundacja, ze względu na sytuację epidemiczną, związaną z SARS-CoV2 (Covid-19), nie brała udziału w Szczecińskim Spotkaniu Organizacji Pozarządowych.
Zorganizowano tylko jedną zbiórkę publiczną oraz dwie zbiórki niepubliczne na cele
dobroczynne, w środowisku pracowników firm sektora morskiego.
W dniu 14 stycznia 2021 roku przypadła XXVIII. rocznica zatonięcia promu „Jan
Heweliusz”. Jest to największa katastrofa morska w powojennej historii polskiej
marynarki handlowej. Dla upamiętnienia tego zdarzenia armator promu, Euroafrica
Linie Żeglugowe oraz Fundacja „Ludziom Morza” złożyli wieńce 14 stycznia 2021r. pod
pomnikiem Pamięci Ofiar Promu Jan Heweliusz. Uroczysta msza święta w intencji ofiar
katastrofy odbyła się 14 stycznia 2021r. w kościele p.w. św. Jana Ewangelisty przy
ul. Świętego Ducha 9 w Szczecinie. Wieloletnim zwyczajem, załogi promów
pływających do Szwecji zrzuciły w miejscu katastrofy okolicznościowe wieńce.
Podobnie jak w latach ubiegłych, Fundacja wsparła wydarzenia kulturalne:
dofinansowano Fundację „Noc Poetów”, a także wydarzenie cykliczne- koncert „Tym,
którzy nie powrócili z morza…”, zorganizowany przez Operę na Zamku w Szczecinie.
3. Działalność gospodarcza
Fundacja „Ludziom Morza” zgodnie z postanowieniem paragrafu 6 Statutu nie
prowadziła w roku 2021 działalności gospodarczej.
4. Uchwały Zarządu Fundacji w 2021 roku
Odpisy uchwał Zarządu Fundacji przedstawione zostały w załączniku nr 1 do
niniejszego sprawozdania.

5. Informacja o wysokości uzyskanych przychodów
Fundacja uzyskała w roku 2021 przychody z działalności statutowej w wysokości
65.023,75 zł (w tym wpłaty gotówkowe w wysokości 760,79zł).
Na kwotę tę składają się następujące pozycje:
- darowizny od osób fizycznych (w tym 100zł w gotówce)

1.301,00 zł,

- wpłaty z tytułu 1 % podatku dochodowego od osób fizycznych na rzecz organizacji
pożytku publicznego (wpłaty przelewem)

9.581,21 zł,

- wpływy ze zbiórek niepublicznych (wpłaty gotówkowe)

433,00 zł,

- wpływy ze zbiórek publicznych (wpłaty gotówkowe)

227,79 zł,

- darowizny finansowe od osób prawnych (wpłaty przelewem)

53.480,75 zł,

W stosunku do roku 2020 nastąpił nieznaczny wzrost przychodów z działalności
statutowej (o około 16%). Decydujący wpływ na nadal niski poziom przychodów,
w stosunku do lat wcześniejszych, miała mniejsza skłonność zarówno osób fizycznych,
jak również firm, do przekazywania darowizn oraz sytuacja związana z pandemią
Covid-19 (wywołaną wirusem SARS-CoV-2).
Kwota przychodów z odpisów 1% wyniosła 9.581,21 zł i była niższa niż w roku
poprzednim o około 19%. Kwota z 1% została przeznaczona na cele związane
z pomocą ofiarom wypadków i katastrof morskich oraz ich rodzinom, w tym na
stypendia dla dzieci, których ojciec zaginął na morzu, a także na stypendia dla
niepełnosprawnych dzieci z rodzin marynarskich oraz dla dziewczyny, która w związku
ze śmiercią ojca, wieloletniego mechanika okrętowego, pozostała wraz z siostrą
w ciężkiej sytuacji finansowej. Ponadto, udzielono wsparcia rodzinie marynarza, który
zginął w katastrofie m/v „Cemfjord” oraz na leczenie i rehabilitację osoby przewlekle
chorej

na

stwardnienie

rozsiane.

Dodatkowo

wsparto

chłopca,

u

którego

zdiagnozowano chorobę Leśniowskiego – Crohna. Zamierzeniem Fundacji jest dalsze
rozpowszechnianie idei przekazywania 1 % podatku w regionie oraz w środowisku
związanym z gospodarką i turystyką morską. Fundacja zamieściła na swojej stronie
internetowej link do darmowego programu do rozliczeń PIT i przekazywania 1%
podatku.
Przychody finansowe w wysokości 21,78 zł stanowią w całości odsetki od środków na
rachunkach bankowych.

6. Informacja o poniesionych kosztach
Fundacja poniosła w roku 2021 koszty związane z realizacją zadań statutowych oraz
koszty ogólnego zarządu.
Na koszty dotyczące realizacji zadań statutowych w wysokości 107.946,82 zł złożyły
się:
- świadczenia pieniężne wypłacane w ramach udzielonej pomocy finansowej (wypłaty
przelewem, zgodnie z umową/uchwałą)

16.396,00 zł,

- wypłaty stypendiów (płatność przelewem)

70.450,88 zł,

- zakup usług medycznych (płatność przelewem)

17.872,00 zł,
3.227,94 zł,

- inne koszty
w tym:


wartość przekazanych książek w formie podziękowań/ promocji



inne koszty

Koszty realizacji zadań statutowych

160,08 zł,
3.067,86 zł.

wzrosły w stosunku do roku poprzedniego

o ponad 11%. Kwota świadczeń pieniężnych wypłaconych w ramach pomocy
finansowej wzrosła o około 7%, wzrost zanotowano również w zakresie wypłat
stypendiów (prawie 10%). W pozycji bezpośredniego zakupu usług medycznych
odnotowano bardzo duży wzrost – o 162%.
Koszty ogólnego zarządu zamknęły się kwotą 1.213,16 zł i dotyczyły:
- usług bankowych (obciążenie konta bankowego)
- usług pocztowych (płatność gotówką)
- usług telekomunikacyjnych (płatność przelewem)

526,80 zł,
86,60 zł,
599,76 zł.

Koszty ogólnego zarządu pozostają na podobnym poziomie w stosunku do roku
poprzedniego.
W roku 2021 Fundacja nie poniosła żadnych kosztów finansowych.
Fundusz statutowy Fundacji „Ludziom Morza” pozostał na poziomie roku 2020
i wyniósł 187.586,04 zł.
7. Pozostałe informacje
a) Fundacja „Ludziom Morza” nie zatrudnia pracowników i w 2021 roku nie
wypłaciła żadnych wynagrodzeń, nagród, ani premii. Osoby działające
w Fundacji wykonują swoje zadania nieodpłatnie (wolontariat).

b) W roku 2021 nie wypłacono żadnych wynagrodzeń z tytułu umów zlecenia ani
umów o dzieło.
c) Fundacja ”Ludziom Morza” nie udzieliła w 2021 roku żadnych pożyczek
pieniężnych.
d) Na dzień 31 grudnia 2021 na rachunkach bieżących i lokatach bankowych
w ING Banku Śląskim, O/Szczecin, Fundacja zgromadziła łącznie kwotę
285.237,30 zł. Na kwotę tę złożyły się:
- środki na rachunku bieżącym – 66.584,33 zł,
- środki na rachunku bankowym lokat – 218.652,97 zł.
Środki pieniężne w kasie stanowiły kwotę 4.149,25 zł.
Łącznie inwestycje krótkoterminowe wynoszą 289.386,55 zł.
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe w wysokości 269,08 zł dotyczą:
- kosztów usług telekomunikacyjnych (domena internetowa) rozliczanych w czasie,
oraz informatycznych w części, która do kosztów zaliczona zostanie w roku kolejnym.
e) Fundacja „Ludziom Morza” nie nabyła w 2021 roku obligacji ani udziałów lub
akcji w spółkach prawa handlowego.
f) Fundacja „Ludziom Morza” nie nabyła w 2021 roku nieruchomości.
g) W roku obrotowym 2021 Fundacja „Ludziom Morza” nie nabyła żadnych
środków trwałych.
h) Wszystkie aktywa i zobowiązania Fundacji zostały wykazane w sprawozdaniu
finansowym (które stanowi załącznik nr 2), w wysokościach ustalonych zgodnie
z zasadami ustawy o rachunkowości.
i) W roku 2021 Fundacja „Ludziom Morza” nie wykonywała zadań zleconych
przez podmioty państwowe i samorządowe (usługi, państwowe zadania zlecone
i zamówienia publiczne).
j) Rozliczenia Fundacji „Ludziom Morza” z tytułu ciążących zobowiązań
podatkowych

- zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób
prawnych Fundacja w zakresie prowadzonej działalności statutowej jest zwolniona
z podatku dochodowego od osób prawnych i składa następujące deklaracje
podatkowe: CIT -8, CIT -8/O, CIT -D;
- Fundacja jako płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych odprowadza
zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych z tytułu wypłacanych
stypendiów i składa następujące deklaracje podatkowe: PIT -4R, PIT-11.
k) W okresie sprawozdawczym w Fundacji „Ludziom Morza”

nie była

przeprowadzona kontrola urzędowa.
l)

Fundacja „Ludziom Morza” nie jest instytucją obowiązaną w rozumieniu ustawy

z dnia 1 marca 2018r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu
terroryzmu (Dz. U. poz. 723, 1075, 1499 i 2215).
m) Fundacja „Ludziom Morza” nie przyjmowała, ani nie dokonywała płatności
w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10.000 EUR, ani
jako pojedyncza operacja, ani jako kilka operacji, które mogłyby wydawać się ze
sobą powiązane.

Prezes Zarządu
Małgorzata Denkiewicz

SPRAWOZDANIE
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Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2021 rok
1. Nazwa, siedziba i adres oraz numer we właściwym, rejestrze sądowym lub
ewidencji.
Fundacja „Ludziom Morza” z siedzibą w Szczecinie, ul. Energetyków ¾, 70-952 Szczecin,
została ustanowiona aktem notarialnym z dnia 03 stycznia 2005r., a postanowieniem Sądu
Rejonowego w Szczecinie z dnia 20 stycznia 2005r. Fundacja została wpisana do Krajowego
Rejestru Sądowego i umieszczona w Rejestrze Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych
i Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej, prowadzonym przez
Sąd Rejonowy w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS0000226719.
Fundacja otrzymała numer identyfikacyjny REGON: 320008399, oraz numer identyfikacji
podatkowej NIP:9552142458. Zarząd fundacji „Ludziom Morza” jest jednoosobowy.
Funkcję Prezesa Zarządu i Dyrektora fundacji pełni Małgorzata Denkiewicz.
Cele Fundacji określone jej statutem dotyczą prowadzenia działalności pożytku publicznego,
a w szczególności:
- świadczenie pomocy na rzecz osób poszkodowanych i ich rodzin w związku z katastrofą lub
wypadkiem na morzu,
- niesienie pomocy osobom oczekującym na trudne bądź drogie zabiegi medyczne,
- wspieranie osób szczególnie uzdolnionych, nie mogących realizować swoich przedsięwzięć
z uwagi na niedostatek środków finansowych,
- wspieranie działalności stowarzyszeń, organizacji społecznych, placówek wychowawczych
i opiekuńczych oraz placówek służby.
2. Wskazanie czasu trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony
Czas trwania działalności jest nieograniczony.
3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym
Okres objęty sprawozdaniem finansowym: od 01.01.2021 do 31.12.2021.
4. Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu
kontynuowania działalności przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości
oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez
nią działalności.
Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności
przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości. Nie istnieją okoliczności wskazujące na
zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.
5. Omówienia przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny
aktywów i pasywów (także amortyzacji), pomiary wyniku finansowego oraz
sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa
pozostawia jednostce prawo wyboru.

Przy wycenie aktywów i pasywów bilansu oraz ustaleniu wyniku finansowego zastosowane
zostały zasady określone w ustawie z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości
z późniejszymi zmianami. Zapasy wyceniane są wg cen nabycia. Należności wycenia się
w kwocie wymaganej zapłaty. Środki pieniężne w kasie i na rachunku bankowym oraz inne
środki pieniężne, w tym lokaty terminowe w banku o terminie zapadalności krótszym niż 3
miesiące wycenia się według wartości nominalnej, łącznie z odsetkami dopisanymi przez bank
do lokaty lub naliczonymi we własnym zakresie przez jednostkę. Koszty poniesione w okresie
sprawozdawczym a dotyczące kolejnych okresów sprawozdawczych są zaliczane do okresów,
których dotyczą, zgodnie z art.15 ust.4d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
Fundusz statutowy wycenia się w wartości nominalnej. Fundusz statutowy może być
powiększony o dodatni wynik finansowy. Fundusze pozostałe mogą być powiększone o dodatni
wynik finansowy lub pomniejszone o ujemny wynik finansowy. Decyzję w tym zakresie
podejmuje uchwałą Rada Kuratorów Fundacji Ludziom Morza. Zobowiązania wycenia się
w kwocie wymaganej zapłaty. Sprawozdanie finansowe Fundacji „Ludziom Morza” za rok
2021 sporządzone zostało w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 września 1994 roku
o rachunkowości z późniejszymi zmianami, według wzoru z załącznika nr 6.
Szczecin, 28.02.2022r.
Sporządził: Róża Andrzejczak
Zatwierdził: Małgorzata Denkiewicz

Fundacja "Ludziom Morza"
70-952 Szczecin, ul Energetyków
3/4
NIP:9552142458
BILANS sporządzony na dzień 31.12.2021r.
na podstawie załącznika 6 – ustawy o
rachunkowości
AKTYWA
Stan aktywów na dzień:
Wyszczególnienie aktywów
(początek roku)
1
2

(koniec roku)
3

A. AKTYWA TRWAŁE

231,64

18,24

I. Wartości niematerialne i prawne
II. Rzeczowe aktywa trwałe
III. Należności długoterminowe
IV. Inwestycje długoterminowe
V. Długoterminowe rozliczenia
międzyokresowe

231,64

18,24

B. AKTYWA OBROTOWE

334 363,64

290 242,59

I. Zapasy
II. Należności krótkoterminowe
III. Inwestycje krótkoterminowe
IV. Krótkoterminowe rozliczenia
międzyokresowe

747,04
0,00
333 088,84

586,96
0,00
289 386,55

527,76

269,08

334 595,28

290 260,83

C. Należne wpłaty na fundusz
statutowy

Aktywa razem
PASYWA
Wyszczególnienie pasywów
1
A. FUNDUSZ WŁASNY
I. Fundusz statutowy
II. Pozostałe fundusze
III. Zysk (strata) z lat ubiegłych
IV. Zysk (strata) netto

B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA
ZOBOWIĄZANIA
I. Rezerwy na zobowiązania
II. Zobowiązania długoterminowe
III. Zobowiązania krótkoterminowe
IV. Rozliczenia międzyokresowe
Pasywa razem
Szczecin, 28.02.2022r.
Sporządziła: Róża Andrzejczak

Stan pasywów na dzień:
(początek roku)
(koniec roku)
2
3
333 745,28

289 630,83

187 586,04
187 299,57

187 586,04
146 159,24

-41 140,33

-44 114,45

850,00

630,00

850,00

630,00

334 595,28

290 260,83

Małgorzata Denkiewicz
Zarząd Jednostki

Fundacja „Ludziom Morza”
70-952 Szczecin, ul Energetyków
3/4
NIP: 9552142458
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT sporządzony na dzień 31.12.2021r.
na podstawie załącznika 6 - ustawy o rachunkowości

Poz

Wyszczególnienie

Kwota za rok
poprzedni

Kwota za rok obrotowy

1

2

3

4

A.
I
II
III
B.
I
II
III
C.

D.
E.
F.

G.

Przychody z działalności
statutowej
Przychody z nieodpłatnej
działalności pożytku publicznego
Przychody z odpłatnej działalności
pożytku publicznego
Przychody z pozostałej działalności
statutowej
Koszty działalności statutowej
Koszty nieodpłatnej działalności
pożytku publicznego
Koszty odpłatnej działalności
pożytku publicznego
Koszty pozostałej działalności
statutowej
Zysk (strata) z działalności
statutowej (A-B)
Przychody z działalności
gospodarczej
Koszty działalności gospodarczej
Zysk (strata) z działalności
gospodarczej (D-E)

H.

Koszty ogólnego zarządu
Zysk (strata) z działalności
operacyjnej (C+F-G)

I.
J.

Pozostałe przychody operacyjne
Pozostałe koszty operacyjne

K.
L.

Przychody finansowe
Koszty finansowe

M.

Zysk (strata) brutto (H+I-J+KL)
Podatek dochodowy
Zysk (strata) netto (M-N)

N.
O.

56 122,80

65 023,75

56 122,80

65 023,75

96 706,30

107 946,82

96 706,30

107 946,82

-40 583,50

-42 923,07

0,00
1 267,20

1 213,16

-41 850,70

-44 136,23

710,37

21,78

-41 140,33

-44 114,45

-41 140,33

-44 114,45

Szczecin, 28.02.2022
Róża Andrzejczak
..........................................
(imię, nazwisko i podpis osoby sporządzającej)

Małgorzata Denkiewicz
...............................................................
Zarząd Jednostki

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
FUNDACJI „LUDZIOM MORZA” ZA ROK 2021
WSTĘP
Fundacja „Ludziom Morza” ustanowiona została w styczniu 2005 roku aktem
notarialnym Rep A 1/2005. Uzyskała wpis w Krajowym Rejestrze Sądowym w rejestrze
stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych
zakładów opieki zdrowotnej pod numerem 0000226719. Fundacja posiada statut
organizacji pożytku publicznego.
Zarząd fundacji jest „Ludziom Morza” jest jednoosobowy. Funkcję Prezesa Zarządu
i Dyrektora fundacji pełni Małgorzata Denkiewicz.
Ponadto decyzją Trzeciego Urzędu Skarbowego w Szczecinie, Fundacji „Ludziom
Morza” nadany został numer identyfikacji podatkowej
NIP 955-214-24-58.
Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej. W roku 2021 Fundacja prowadziła
jedynie nieodpłatną działalność pożytku publicznego.
Wszystkie przychody osiągane przez Fundację pochodzą wyłącznie z działalności
statutowej. Źródła przychodów to w szczególności:
- darowizny,
- wpłaty 1% podatku dochodowego od osób fizycznych,
- dotacje lub subwencje,
- dochody ze zbiórek lub imprez publicznych,
- dochody z majątku ruchomego lub nieruchomego Fundacji,
- zyski z lokat w bankach i instytucjach rynku kapitałowego w kraju,
- dochody z operacji finansowych oraz funduszy inwestycyjnych, z wyjątkiem
obrotu papierami wartościowymi,
- dochody z dywidend od udziałów i akcji.
Cele Fundacji określone jej statutem dotyczą prowadzenia działalności pożytku
publicznego, a w szczególności:
- świadczenie pomocy na rzecz osób poszkodowanych i ich rodzin w związku
z katastrofą lub wypadkiem na morzu,
- niesienie pomocy osobom oczekującym na trudne bądź drogie zabiegi
medyczne,
- wspieranie osób szczególnie uzdolnionych, nie mogących realizować swoich
przedsięwzięć z uwagi na niedostatek środków finansowych,
- wspieranie działalności stowarzyszeń, organizacji społecznych, placówek
wychowawczych i opiekuńczych oraz placówek służby zdrowia.

Sprawozdanie finansowe Fundacji „Ludziom Morza” za rok 2021 sporządzone zostało
w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości
z późniejszymi zmianami, zgodnie z załącznikiem nr 6 do ustawy.
Sprawozdanie finansowe Fundacji „Ludziom Morza” za rok 2021 obejmuje:
1.
2.
3.
4.

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
Bilans
Rachunek wyników
Informację dodatkową.

1. WYCENA AKTYWÓW I PASYWÓW
Przy wycenie aktywów i pasywów bilansu oraz ustaleniu wyniku finansowego
zastosowane zostały zasady określone w ustawie z dnia 29 września 1994 roku
o rachunkowości z późniejszymi zmianami, a w szczególności:
1.Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne
Wartości niematerialne i prawne - nabyte przez jednostkę prawa majątkowe nadające
się do gospodarczego wykorzystania o przewidywanym okresie ekonomicznej
użyteczności dłuższym niż rok wycenia się na dzień bilansowy według wartości
początkowej ustalonej w cenie nabycia pomniejszonej o dotychczasowe umorzenie.
W przypadku nieodpłatnego otrzymania wartości niematerialne i prawne wyceniane są
według cen rynkowych.
Odpisy amortyzacyjne wartości niematerialnych i prawnych dokonywane są liniowo
przez przewidywany okres uzyskiwania z nich korzyści od miesiąca następującego po
miesiącu przyjęcia do używania do miesiąca, w którym następuje zrównanie wartości
początkowej z amortyzacją, lub wcześniej w dacie likwidacji lub zbycia przy
zastosowaniu stawek amortyzacyjnych z wykazu rocznych stawek amortyzacyjnych
określonych ustawą z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób
prawnych z późniejszymi zmianami.
Z chwilą, gdy określony tytuł wartości niematerialnych i prawnych przestaje w całości
lub części przynosić korzyści, gdyż utracił zdolność do ich wypracowania, wtedy nie
później jednak niż na dzień bilansowy, Fundacja dokonuje w ciężar pozostałych
kosztów operacyjnych odpisu aktualizującego (urealniającego) wartość netto danego
tytułu.
Wartości niematerialne i prawne o niskiej jednostkowej wartości początkowej (do
10.000zł) zaliczane są jednorazowo w koszty w miesiącu oddania ich do używania.
Środki trwałe – rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi kontrolowane przez
jednostkę o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok,
kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki wycenia się na dzień
bilansowy według ceny nabycia lub kosztów wytworzenia z uwzględnieniem
urzędowych aktualizacji, pomniejszone o dotychczasowe umorzenie.

Środki trwałe są amortyzowane przez okres ich przewidywanego użytkowania przy
zastosowaniu metody liniowej od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia do
używania do miesiąca, w którym następuje zrównanie wartości początkowej
z amortyzacją, lub wcześniej w dacie likwidacji lub zbycia przy zastosowaniu stawek
amortyzacyjnych wykazu rocznych stawek amortyzacyjnych określonych ustawą z dnia
15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych z późniejszymi
zmianami.
Z chwilą, gdy określony środek trwały przestaje w całości lub w części przynosić
Fundacji korzyści, gdyż utracił zdolność do ich wypracowania, wtedy nie później jednak
niż na dzień bilansowy, Fundacja dokonuje w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych
odpisu aktualizującego (urealniającego) wartość netto danego środka.
Środki trwałe o niskiej jednostkowej wartości początkowej (do 10.000zł) zaliczane są
jednorazowo w koszty w miesiącu oddania ich do używania zgodnie z art. 16d ust. 1
ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku z późn.zm. o podatku dochodowym od osób
prawnych.
Przedmioty długotrwałego użytku o niskiej jednostkowej wartości początkowej (od 1zł
do 1.000 zł) są zaliczane do materiałów i obciążają koszty zużycia materiałów w dacie
zakupu.
Środki trwałe podlegające likwidacji są wyceniane w cenie sprzedaży netto. Wynikającą
stąd różnicę zalicza się do pozostałych kosztów operacyjnych.
Grunty i tereny własne nie są amortyzowane.
Inwentaryzację środków trwałych i środków trwałych w budowie znajdujących się na
terenie strzeżonym drogą spisu z natury przeprowadza się raz na 4 lata
2. Inwestycje długoterminowe
Udziały i akcje w jednostkach podporządkowanych - (zależnych i stowarzyszonych)
Fundacja wycenia w cenie nabycia.
Za moment nabycia udziałów i akcji uważa się datę zawarcia umowy lub zakupu
udziałów bądź akcji.
Udziały i akcje w jednostkach powiązanych, innych niż podporządkowane – Fundacja
wycenia w myśl rozporządzenia o instrumentach finansowych w wartości godziwej.
Jednak, jeżeli nie istnieje cena rynkowa ustalona na aktywnym rynku regulowanym lub
nie można w inny wiarygodny sposób ustalić ich wartości godziwej, to wycenia się je
w cenie nabycia z uwzględnieniem trwałej utraty ich wartości.
Inne długoterminowe aktywa finansowe - Fundacja wycenia według wartości
nominalnej.

3.Inwestycje krótkoterminowe
Środki pieniężne w kasie i na rachunku bankowym oraz inne środki pieniężne, w tym
lokaty terminowe w banku o terminie zapadalności krótszym niż 3 miesiące Fundacja
wycenia według wartości nominalnej, łącznie z odsetkami dopisanymi przez bank do
lokaty.
Na dzień bilansowy środki pieniężne w walutach obcych wyceniane są po
obowiązującym na ten dzień średnim kursie ustalonym dla danej waluty przez
Narodowy Bank Polski. Powstałe w wyniku wyceny różnice odnosi się na koszty
finansowe lub przychody finansowe w rachunku wyników.
Inne aktywa pieniężne Fundacja wycenia w cenie nominalnej.
4.Należności
Należności wyceniane są w kwocie wymaganej zapłaty. Fundacja rozpoznaje:
- należności długoterminowe, których termin spłaty przypada w okresie dłuższym niż
rok, licząc od dnia bilansowego. Nie mogą to być jednak należności wynikające
z rozrachunków z tytułu dostaw i usług, które bez względu na przewidziany umową
termin zapłaty, zalicza się w całości do krótkoterminowych należności.
- należności krótkoterminowe, których termin spłaty przypada w okresie roku licząc od
dnia bilansowego.
Salda należności są kompensowane ze zobowiązaniami wobec tego samego kontrahenta
tylko wtedy, jeżeli jest to dopuszczalne z prawnego punktu widzenia.
5.Inne rozliczenia międzyokresowe
Inne rozliczenia międzyokresowe kosztów obejmują koszty poniesione w bieżącym
okresie sprawozdawczym, przypadającym na przyszłe okresy sprawozdawcze.
W zależności czy ich aktywowanie trwa 12 miesięcy od dnia bilansowego czy też dłużej
wyodrębnia się:
- inne rozliczenia międzyokresowe długoterminowe,
- inne rozliczenia międzyokresowe krótkoterminowe.
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe dotyczą zobowiązań, które będą
realizowane w przyszłych okresach, tj. zobowiązanie Fundacji do wypłaty stypendiów.
6.Fundusze własne
Fundusz statutowy jest wykazywany w wysokości określonej w akcie założycielskim
i wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego - rejestru stowarzyszeń, innych organizacji
społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej.
Wynik finansowy netto figuruje w kwocie wykazanej w rachunku zysków i strat.
7.Zobowiązania

Fundacja dzieli zobowiązania z tytułów cywilnoprawnych i publicznoprawnych na:
- zobowiązania długoterminowe, których termin spłaty przypada w okresie dłuższym
niż rok, licząc od dnia bilansowego. Nie mogą to być jednak zobowiązania
wynikające z rozrachunków z tytułu dostaw i usług, które bez względu na
przewidziany umową termin zapłaty, zalicza się w całości do krótkoterminowych
zobowiązań.
- zobowiązania krótkoterminowe, których termin spłaty przypada w okresie roku
licząc od dnia bilansowego.
W kwocie zobowiązań wykazane są także te zobowiązania, które powstały po dniu
bilansowym, ale koszty z tego tytułu dotyczyły badanego roku obrotowego.
Zobowiązania wyceniane są w kwocie wymaganej zapłaty.
8.Rozliczenia międzyokresowe
Fundacja na dzień bilansowy wykazuje zweryfikowaną, nominalną wartość stanu
przychodów, których realizacja nastąpi w przyszłych okresach. Są to rozliczenia:
- tytułów, które dzieli się na krótkoterminowe i długoterminowe.
Krótkoterminowe rozliczenia przyszłych okresów obejmują zarachowane należności od
kontrahentów za świadczenia, które zostaną wykonane w następnym roku obrotowym.
9.Operacje gospodarcze wyrażone w walutach obcych
Zasady bieżącej wyceny
W trakcie roku operacje gospodarcze wyrażone w walutach obcych ujmowane są
w księgach w następujący sposób:
1) przychody – według średniego kursu NBP z dnia poprzedzającego dzień
uzyskania przychodu,
2) koszty - według średniego kursu NBP z dnia poprzedzającego dzień poniesienia
kosztu,
3) wpływ środków pieniężnych na rachunek bankowy lub do kasy – według kursu
kupna ING Banku Śląskiego z dnia wpływu środków,
4) wypływ środków z rachunku bankowego lub kasy – według kursu sprzedaży ING
Banku Śląskiego z dnia wypływu środków,
5) dla potrzeb podatku dochodowego osób prawnych: za faktycznie zastosowany
kurs przeliczenia operacji wpływu środków na rachunek walutowy lub do kasy
Fundacja przyjmuje kurs wskazany w punkcie 3, do wypływu środków natomiast
z rachunku walutowego lub kasy Fundacja przyjmuje wycenę kolejno po kursach
środków pieniężnych, które wpłynęły najwcześniej (FIFO).
6) Do miesięcznej wyceny salda na rachunkach walutowych lub w kasie Fundacja
przyjmuje metodę podatkową – w oparciu o przepisy art. 15a ustawy o podatku
dochodowym od osób prawnych.
Zasady bilansowej (okresowej) wyceny
Aktywa i pasywa wyrażone w walutach obcych (w szczególności środki pieniężne, salda
nie zakończonych rozrachunków oraz niespłacone kredyty i pożyczki) wykazane

w księgach rachunkowych wycenia się, odpowiednio według średniego kursu
ogłoszonego przez NBP na dzień sprawozdawczy.
Wycena otwartych rozrachunków na należności i zobowiązania przeprowadzana jest na
koniec roku bilansowego.
10.Wynik finansowy netto
Wynik finansowy jednostki składa się z:
- wyniku na działalności statutowej,
- wyniku z działalności operacyjnej,
- wyniku netto.
Rachunek wyników sporządzany jest zgodnie z załącznikiem nr 6 ustawy z dnia 29
września 1994 roku o rachunkowości z późniejszymi zmianami.
Przychody ewidencjonowane są z podziałem na:
- przychody z działalności statutowej,
- pozostałe przychody,
- przychody finansowe.
Koszty ewidencjonowane są z podziałem na:
- koszty działalności statutowej,
- koszty ogólnego zarządu,
- pozostałe koszty operacyjne
- koszty finansowe.
11.Zakładowy plan kont
Zakładowy Plan Kont jest częścią składową „Zasad polityki księgowej na rok 2021”
przyjętej przez Fundację. Zasady klasyfikacji zdarzeń gospodarczych oraz zasady
prowadzenia ksiąg pomocniczych przyjęto z publikacji Edwarda Karwowskiego
„Zakładowy Plan Kont oraz pozostałe części zakładowej polityki rachunkowości”.
12. Wykaz ksiąg rachunkowych
Fundacja prowadzi księgi rachunkowe z wykorzystaniem techniki komputerowej.
Wykaz ksiąg rachunkowych obejmuje:
- dziennik,
- konta księgi głównej (ewidencja syntetyczna),
- konta ksiąg pomocniczych (ewidencja analityczna),
- zestawienie obrotów i sald księgi głównej oraz zestawienie sald kont
ksiąg pomocniczych.
Opis systemu przetwarzania danych oraz sytemu służącego ochronie danych i ich
zbiorów zawiera instrukcja obsługi zintegrowanego programu komputerowego SAGE
SYMFONIA 2.0 Finanse i Księgowość.
2.AKTYWA I PASYWA BILANSU

Aktywa
Aktywa trwałe Fundacji wynoszą 18,24 zł i składają się wyłącznie z długoterminowych
rozliczeń międzyokresowych.
Aktywa obrotowe o wartości 290 242,59 zł składają się z następujących pozycji:
-zapasy rzeczowych aktywów obrotowych w wysokości 586,96 zł, w skład których
wchodzą:
- wartość otrzymanych darowizn rzeczowych - 586,96 zł. Wartość ta w całości dotyczy
książek otrzymanych przez Fundację w formie darowizny, a przekazywanych
nieodpłatnie darczyńcom w dowód podziękowania za dokonywane wpłaty na cele
statutowe Fundacji Ludziom Morza oraz w ramach działań promocyjnych Fundacji.
-inwestycje krótkoterminowe to środki pieniężne na rachunkach bankowych, w kasie
i środki pieniężne w drodze w wysokości 289 386,55 zł. Na kwotę tę składają się:
- środki pieniężne w kasie
- środki na rachunku bieżącym
- środki na rachunku bankowym lokat
- środki pieniężne w drodze

4 149,25 zł
66 584,33 zł
218 652,97 zł
0,00 zł

-krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe w wysokości 269,08 zł dotyczą:
- kosztów usług telekomunikacyjnych (domena internetowa) rozliczanych w czasie,
oraz informatycznych w części która do kosztów zaliczona zostanie w roku kolejnym.
Pasywa
Pasywa bilansu w pozycji fundusze własne wynoszą 289 630,83 zł i obejmują:
- fundusz statutowy Fundacji
- fundusze pozostałe
- wynik finansowy 2021

187 586,04 zł
146 159,24 zł
-44 114,45 zł

W części zobowiązania i rezerwy na zobowiązania, zobowiązania krótkoterminowe
stanowią kwotę 630,00 zł i dotyczą:
- kwot zaliczek na podatek PIT, w wysokości 630,00 zł, która rozliczona będzie w roku
następnym.
3. STRUKTURA PRZYCHODÓW
Fundacja uzyskała w roku 2021 przychody z działalności statutowej nieodpłatnej
w wysokości 65 023,75 zł. Na kwotę tę składają się następujące pozycje:

- darowizny od osób fizycznych w wysokości
1 301,00 zł
- darowizny od osób prawnych
53 480,75 zł
- wpłaty z tytułu 1 % podatku dochodowego od osób fizycznych na rzecz organizacji
pożytku publicznego w wysokości
9 581,21 zł
- przychody ze zbiórek niepublicznych
433,00 zł
- przychody ze zbiórek publicznych
227,79 zł
W stosunku do roku 2020 nastąpił delikatny wzrost przychodów z tytułu działalności
statutowej. To zasługa w szczególności większych wpłat darowizn od osób prawnych.
Mimo wciąż trwającej sytuacji pandemicznej zostały zorganizowane także zbiórki,
z których osiągnięto przychody. Zauważono jednak spadek darowizn od osób
fizycznych oraz wpłat z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na rzecz
organizacji pożytku publicznego. Tak jak w latach poprzednich nie jest zaliczana do
przychodów danego roku nadwyżka przychodów nad kosztami z roku poprzedniego.
Uzyskane darowizny pieniężne w wysokości 54 781,75 zł oraz cel ich przeznaczenia
przedstawia tabela 1 załączona do niniejszej informacji dodatkowej.
Przychody finansowe w wysokości 21,78 zł stanowią uzyskane przez Fundację odsetki
od środków na rachunkach lokat:
1. odsetki od środków na rachunkach lokat

21,78 zł

4. STRUKTURA KOSZTÓW
Fundacja poniosła w roku 2021 koszty związane z realizacją zadań statutowych oraz
koszty ogólnego zarządu.
Na koszty dotyczące realizacji zadań statutowych w wysokości 107 946,82 zł złożyły
się:
- świadczenia pieniężne wypłacane w ramach udzielonej pomocy finansowej
16 396,00 zł
- wypłata stypendiów dla młodzieży, znajdującej się w szczególnie trudnej sytuacji
finansowej
70 450,88 zł
- usługi medyczne
17 872,00 zł
- pozostałe,
3 227,94 zł
w tym:
 wartość przekazanych nieodpłatnie książek
160,08 zł
 inne koszty
3 067,86 zł
Koszt realizacji zadań statutowych zwiększył się w stosunku do roku poprzedniego.
Zwiększyła się nieznacznie pomoc w zakresie wypłacanych stypendiów oraz pomoc
finansowa. Największa zmiana dotyczyła zwiększenia się kosztów usług medycznych
oraz kosztów innych materiałów. W ramach innych materiałów poniesione zostały
koszty na subskrypcję programu komputerowego, niezbedną aktualizację, instalację
i migrację danych.

Koszty ogólnego zarządu zamknęły się kwotą 1 213,16 zł i dotyczyły:
- kosztów usług bankowych
- kosztów usług pocztowych
- kosztów usług telekomunikacyjnych

526,80 zł
86,60 zł
599,76 zł

Koszty administracyjne nieznacznie zmniejszyły się w stosunku do roku ubiegłego.

Koszty finansowe
Fundacja w roku 2021 nie poniosła żadnych kosztów finansowych.
5. FUNDUSZ STATUTOWY
Fundusz statutowy Fundacji Ludziom Morza pozostał na poziomie roku 2020 i wynosi
187.586,04 zł.
6. POZOSTAŁE INFORMACJE
Fundacja w trakcie roku obrotowego 2021 nie udzielała gwarancji, poręczeń i nie
zaciągała innych zobowiązań związanych z działalnością statutową poza wymienionymi
niniejszą informacją dodatkową do sprawozdania finansowego za rok 2021. Wszystkie
operacje i zdarzenia, jakie miały miejsce w Fundacji Ludziom Morza w roku 2021
zostały ujęte w tym sprawozdaniu. W kolejnych latach obrotowych Fundacja nie będzie
prowadziła działalności gospodarczej, a jedynie działalność statutową.
7. STRUKTURA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
Mimo niewielkiego wzrostu przychodów z nieodpłatnej działalności statutowej pożytku
publicznego, jaki Fundacja Ludziom Morza odnotowała w roku 2021, nastąpił spadek
wpłat darowizn od osób fizycznych. Spadek ten mógł być spowodowany sytuacją
pandemiczną oraz niepewną sytuacją ekonomiczną. Wpłaty z tytułu 1 % podatku
przekazywane przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych
zmniejszyły się w stosunku do roku 2020 i wyniosły 9 581,21 zł. Cała ta kwota została
wydatkowana na cele statutowe, tzn. 8 229,31 zł przeznaczone zostały na wypłatę
stypendiów dla części stypendystów, natomiast 1 351,90 zł zostało przeznaczone na
pomoc finansową dla 3 osób.
Mimo przeciwności Fundacja wypełniła wszystkie założenia z poprzedniego roku.
Fundacja osiąga również przychody z tytułu nieodpłatnego użytkowania lokalu do
prowadzenia działalności statutowej w wysokości 7.300,80 zł. Użytkowany lokal
zajmuje powierzchnię 11,7 metra kwadratowego ( stawka za 1metr kwadratowy = 52,00
zł).
Koszty realizacji zadań statutowych nieznacznie zwiększyły się w stosunku do roku
poprzedniego.

Zwiększyła się pomoc w zakresie wypłacanych stypendiów, wykupu usług medycznych
oraz udzielonej pomocy finansowej. Fundacja w 2021 roku nie zakupiła sprzętu
i materiałów medycznych.
Fundacja w dalszym ciągu nie zatrudnia pracowników, a jedynie współpracuje
z wolontariuszami.

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE
Fundacja Ludziom Morza reprezentowana jest przez Zarząd w osobie Prezes
Małgorzaty Denkiewicz. Organem nadzorczym jest Rada Kuratorów.
Plan realizacji zadań nakreślony Fundacji na rok 2021 mimo dalej trwającej pandemii
wirusa Covid19 został zrealizowany. Jeżeli będzie taka możliwość, w kolejnym roku
działalności Fundacja będzie prowadziła liczne akcje mające na celu pozyskanie
środków na prowadzenie działalności statutowej, mając nadzieję, że będą one skuteczne.
Organizowanie zbiórek i pokazywanie się wśród innych fundacji skutkuje ciągłym
pozyskiwaniem nowych darczyńców. Pozyskiwanie darowizn od osób prawnych jest
dla Fundacji bardzo ważnym źródłem przychodów. Będziemy w dalszym ciągu skupiać
się na utrzymaniu przy sobie już pozyskanych darczyńców, próbując jednocześnie
zachęcić do współpracy nowych. Osiągnięte cele fundacji w roku 2021 są zadowalające.
To duża zasługa osób skupionych wokół fundacji.
Fundacja w dalszym ciągu będzie starała się pozyskiwać nowe źródła przychodów,
kontrolując swoje koszty tak aby prowadzona działalność pozostawała na podobnym
poziomie, a pomoc była jak najbardziej efektywna. To główne założenie, na które
zwracamy szczególną uwagę kolejny już rok.
Szczecin, dnia 28.02.2022 roku
Sporządziła: Róża Andrzejczak
Zatwierdziła: Małgorzata Denkiewicz

