
Informacje uzupełniające do sprawozdania finansowego 

sporządzanego za okres 01.01.2021r. – 31.12.2021r. 

Ogólnopolska Federacja Onkologiczna 
 

1. Informacja o wszelkich zobowiązaniach finansowych, w tym z tytułu dłużnych instrumentów 
finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w 
bilansie, ze wskazaniem charaktery i formy wierzytelności zabezpieczonych rzeczowo – nie 
występują 
 

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 poręczeń wszelkiego rodzaju, ze wskazaniem kwoty ogółem dla 
każdej kategorii – nie występują 
 

3. Uzupełniające dane o aktywach i pasywach: 

Aktywa Trwałe 

a. Wartości niematerialne i prawne – nie występują 

b. Rzeczowe aktywa trwałe – nie występują  

c. Należności długoterminowe – nie występują 

d. Inwestycje długoterminowe – nie występują 

e. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe – nie występują 

Aktywa obrotowe 

a. Zapasy –nie występują 

 

b. Należności krótkoterminowe: 

(w złotych) 
rok zakończony                                                                    
dn. 31.12.2021 

rok zakończony                                                                    
dn. 31.12.2020 

Kaucja na poczet czynszu 199,99    199,99    

 

c. Inwestycje krótkoterminowe: 

(w złotych) 
rok zakończony                                                                    
dn. 31.12.2021 

rok zakończony                                                                    
dn. 31.12.2020 

środki pieniężne w kasie i na 
rachunkach 

284,37    110,98    

 

d. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe – nie występują 

(w złotych) 
rok zakończony                                                                    
dn. 31.12.2021 

rok zakończony                                                                    
dn. 31.12.2020 

Rozliczenie czynszu najmu 
lokalu, domena 

369,93 406,95    

 

 



Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 

a. Rezerwy na zobowiązania – nie występują 

b. Zobowiązania długoterminowe – nie występują 

c. Zobowiązania krótkoterminowe : 

(w złotych) 
rok zakończony                                                                    
dn. 31.12.2021 

rok zakończony                                                                    
dn. 31.12.2020 

Z tytułu usług do 12 miesięcy 308,00 308,00 

Z tytułu podatków  2.206,95 2.206,95 

 

d. Rozliczenia międzyokresowe – nie występują 

 
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 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, oraz informacje o 
przychodach z tytułu składek członkowskich i dotacji pochodzących ze środków publicznych. 
 

Źródła przychodów Wartość za rok 2021 Wartość za rok 2020 

Składki członkowskie 74.340,00 79.451,50 

 

5. Informacje o strukturze poniesionych kosztów. 
 

Struktura kosztów Wartość za rok 2021 Wartość za rok 2020 

Koszty działalności statutowej 74.203,62 81.248,53 

 
 

6. Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego – 
 nie występują 

7. Informacje o uzyskanych przychodach i poniesionych kosztach z tytułu 1% podatku 
dochodowego od osób fizycznych oraz sposobu wydatkowania środków pochodzących z 1% 
podatku dochodowego od osób fizycznych. 
-nie dotyczy 

8. Inne informacje niż wymienione w pkt. 1-7, 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 do ustawy, o ile mają zastosowanie do 
jednostki. Nie wystąpiły istotne zdarzenia niewymienione we wcześniejszej części 
sprawozdania, które mogłyby wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej fundacji. 


