
Informacje uzupełniające do bilansu 

Sporządzanego za okres 01.01.2021 – 31.12.2021 

Fundacja RAK’N’ROLL. WYGRAJ ŻYCIE!   
 

Fundacja RAK’N’ROLL. WYGRAJ ŻYCIE! zarejestrowana jest w Sądzie Rejonowym  dla m.st. Warszawy , 
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Rejestrze Stowarzyszeń, innych organizacji 
społecznych i zawodowych, fundacji  oraz samodzielnych  publicznych zakładów opieki zdrowotnej  
pod numerem KRS  0000338803. Siedzibą Fundacji jest Warszawa , Al. Wilanowska 313A 

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności Fundacji w 
przyszłości. Nie są znane okoliczności wskazujące na zagrożenie  zaprzestania działalności. 

Prezentowane sprawozdanie finansowe jest za okres 12 miesięcy tj. od 1 stycznia 2021r do 31 
grudnia 2021r. 

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. 

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. 

Na dzień 31.12.2021 roku w Fundacji było zatrudnionych 16 osób na umowie o pracę.  

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 – na 31.12.2020 zapasy nie występowały, na 31.12.2021 25 805,28 zł (towary 

do sklepu) 

b. Należności krótkoterminowe: 

(w złotych) 
rok zakończony                                                                    
dn. 31.12.2021 

rok zakończony                                                                    
dn. 31.12.2020 

należności z tytułu dostaw i usług o okresie 
spłaty do 12 miesięcy  

155 165,30    378 082,77    

z tytułu podatków, ubezpieczeń społecznych i 
zdrowotnych oraz innych tytułów 
publicznoprawnych  

0,00    0,00    



inne należności  13 000,00    123 869,00   

suma: 168 165,30    501 951,77 

 

c. Inwestycje krótkoterminowe: 

(w złotych) 
rok zakończony                                                                    
dn. 31.12.2021 

rok zakończony                                                                    
dn. 31.12.2020 

środki pieniężne w kasie i na rachunkach 9 359 670,62 8 585 265,90 

 

d. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe:  

(w złotych) 
rok zakończony                                                                    
dn. 31.12.2021 

rok zakończony                                                                    
dn. 31.12.2020 

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 9 331,72    16 485,44    

 

Fundusze własne 

(w złotych) 
rok zakończony                                                                    
dn. 31.12.2021 

rok zakończony                                                                    
dn. 31.12.2020 

Fundusz własny  9 076 963,90    8 841 738,23   

Pozostałe fundusze 8 841 738,23    6 994 584,65    

zysk (strata) netto 235 225,67    1 847 153,58    

 

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 

zobowiązania z tytułu dostaw i usług o okresie 
spłaty do 12 miesięcy  

266 812,65    81 916,46    

z tytułu podatków, ubezpieczeń społecznych i 
zdrowotnych oraz innych tytułów 
publicznoprawnych  

154 214,31    150 833,71    



inne zobowiązania 64 982,06   28 462,20   

suma: 486 009,02    261 212,37    

 

 

d. Rozliczenia międzyokresowe 

(w złotych) 
rok zakończony                                                                    
dn. 31.12.2021 

rok zakończony                                                                    
dn. 31.12.2020 

rozliczenia międzyokresowe 0,00    752,51    

 

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 
rok zakończony                                                                    
dn. 31.12.2021 

rok zakończony                                                                    
dn. 31.12.2020 

Darowizny od osób prawnych 1 397 562,31 1 036 923,96 

Darowizny od osób fizycznych  3 425 623,21 3 107 777,11 

Wpłaty z 1% podatku dochodowego od osób 
fizycznych 

1 576 291,67 1 372 843,77 

Zbiórki 104 939,61 1 570 027,29 

Inne źródła (w tym działalność gospodarcza) 551 613,40 707 676,65 

suma 7 056 030,20 7 795 248,78 

 

Informacje o strukturze poniesionych kosztów. 

Struktura kosztów 
rok zakończony                                                                    
dn. 31.12.2021 

rok zakończony                                                                    
dn. 31.12.2020 

Koszty działalności statutowej 5 976 368,14 4 927 374,53 

Koszty działalności gospodarczej 262 438,74 116 534,83 

Koszty administracyjne 469 353,79 898 905,74 

suma 6 708 160,67 5 942 815,10 

   Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego – 
 nie występują. 
 
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. 
Środki pozyskane przez fundację z 1% podatku dochodowego wyniosły 1 576 291,67.  Zostały one 
wydatkowane na opłacenie kosztów związanych z potrzebami podopiecznych, głownie na leczenie i 
rehabilitację. 



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. 


