FUNDACJA LEKARZE LEKARZOM
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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.
Nie dotyczy.
2. Informacje o kwotach zaliczek i kredytów udzielonych członkom organów
administracyjnych, 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
Nie dotyczy.
3. Dane o aktywach
INWESTYCJE KRÓKOTERMINOWE
środki pieniężne w kasie i na rachunkach
inne środki pieniężne
inne aktywa pieniężne
Razem

31.12.2020
7 102 692,99
0,00
0,00
7 102 692,99

31.12.2019
396 878,36
0,00
0,00
396 878,36

31.12.2020
492,00
0,00
492,00

31.12.2019
123,00
0,00
123,00

4. Dane o pasywach
ZOBOWIĄZANIA KRÓKOTERMINOWE
z tytułu dostaw i usług
z tytułu podatków
Razem

5. 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 Z DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ
wpłaty 1% Urzędy Skarbowe
przychody statutowe
darowizny
Razem

31.12.2020
249 461,90
0,00
27 855 775,33
28 105 237,23

31.12.2019
74 116,70
0,00
68 848,45
142 965,15
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6. Informacje o strukturze poniesionych kosztów.
KOSZTY DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ
zużycie materiałów i energii
- koszty realizacji działań statutowych
usługi obce, w tym:
- koszty realizacji działań statutowych
podatki, opłaty
wynagrodzenia
ubezpieczenia społeczne
inne
Razem

31.12.2020
21 285 232,58
21 285 232,58
11 549,91
11 549,91
0,00
0,00
0,00
30 000,00
21 326 782,49

31.12.2019
0,00
0,00
2 995,59
2 995,59
0,00
0,00
0,00
2 000,00
4 995,59

7. Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego.
FUNDUSZ STATUTOWY
stan na początek roku
zwiększenia (wynik za rok 2019)
zmniejszenia
stan na koniec roku

309 243,27
87 512,09
0,00
396 755,36

8. 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.
Wpłaty z tytułu 1% podatku w roku 2020 wyniosły 249.461,90. Środki pochodzące z 1%
podatku dochodowego od osób fizycznych są przeznaczane na realizację zadań
statutowych Fundacji tj. m.in. na wypłatę bezzwrotnych zapomóg finansowych,
organizację zbiórek celowych czy upowszechnianie profilaktyki szczepień.
9. Inne informacje:
Ogólnoświatowa pandemia COVID-19 nie zagroziła działalności prowadzonej przez
Fundację Lekarze Lekarzom. W roku 2020 w związku z sytuacją epidemiologiczną, liczba
dokonywanych wpłat tytułem darowizny na realizację zadań statutowych Fundacji uległa
znacznemu zwiększeniu, co w konsekwencji przełożyło się na zwielokrotnienie liczby
podejmowanych przez Fundację zadań i inicjatyw. Dzięki otrzymywanym środkom
Fundacja zaangażowała się w walkę z COVID-19, w tym celu Fundacja dokonywała m.in.
zakupu ogromnych ilości środków ochrony indywidualnej, które następnie były
przekazywane znajdującym się w potrzebie lekarzom, lekarzom dentystom oraz całemu
personelowi medycznemu. Podejmowane działania były zgodne z celami statutowymi
Fundacji do których należy m.in. działalność w zakresie pomocy społecznej, materialnej i
finansowej w celu poprawy warunków życia lekarzy, znajdujących się w trudnej sytuacji
materialnej, także z powodów klęsk żywiołowych i innych nadzwyczajnych zdarzeń.
Przeciętne zatrudnienie w roku obrotowym 2020 – brak zatrudnienia.
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Księgi rachunkowe za rok 2020 prowadzone były przez Biuro Audytorskie SADREN Sp. z
o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Srebrna 16.
Ewidencja księgowa prowadzona była metodą komputerową w licencjonowanym
programie finansowo-księgowym COMARCH ERP OPTIMA.

