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SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE
FUNDACJI TVN
za rok 2020
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 roku
w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji
( Dz. U. Nr 50, poz. 529 z późn. zm.)
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1. Powstanie i działalność Fundacji:
Fundacja TVN nie jesteś sam („Fundacja”) została utworzona Aktem Założycielskim z
dnia 20 marca 2001 r. (Akt Notarialny RpA-2424/2001). Siedziba Fundacji mieści się
w Warszawie przy ul. Wiertniczej 166.
Fundacja wpisana jest do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000014124.
Wpisu dokonał Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XX Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 31 maja 2001 r.
Fundacja została wykreślona z Rejestru Przedsiębiorców z dniem 03.04.2019 z
uwagi na fakt nie prowadzenia działalności gospodarczej.
Fundacja TVN nie jesteś sam zmieniła nazwę na: Fundacja TVN z dniem 07.04.2021
r.
Fundacja działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U.
1984 r. Nr 21, poz. 97 z późniejszymi zmianami), ustawy z dnia 29 września 1994 r. o
rachunkowości (Dz. U. z 2018 poz. 395 z późn. zm., ustawy z dnia 15 grudnia 2016
r. o zmianie ustawy o rachunkowości (DZ.U. z 2016 r. poz. 1047) dla organizacji
pozarządowych określonych w załączniku nr 6, ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2018 r. poz. 450 z późn.
zm.) oraz na podstawie Statutu Fundacji.
Fundacja rozpoczęła swoją działalność dnia 1 września 2001 r. Zgodnie ze statutem
Fundacji czas trwania działalności Fundacji jest nieograniczony.
Fundacja jest organizacją pożytku publicznego wpisaną do Krajowego Rejestru
Sądowego w dniu 26 marca 2004 r. W roku 2020 Fundacja nie prowadziła odpłatnej
działalności pożytku publicznego oraz nie prowadziła działalności gospodarczej.
Sprawozdanie Fundacji zostało sporządzone za okres od dnia 1 stycznia do 31
grudnia 2020 r.
a. Dane Fundacji:
- nazwa
- siedziba
- adres
- adres mailowy
- numer księgi rejestrowej
- data wpisu w KRS
- numer rejestracyjny w KRS
- regon

Fundacja TVN
Warszawa
02-952 Warszawa, ul. Wiertnicza 166
fundacja@tvn.pl
WA.XX NS-Rej. KRS/5058/01/171
31.05.2001 rok
0000014124
017304971

b. Członkowie Zarządu:
W okresie obrotowym członkami Zarządu Fundacji byli:
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Katarzyna Kolenda-Zaleska – Prezes Zarządu
Dominika Świerczewska - Członek Zarządu
Jarosław Potasz - Członek Zarządu
Grzegorz Ziółkowski – Członek Zarządu

c. Cele Statutowe Fundacji
Fundacja prowadzi działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych
określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego, na rzecz ogółu
społeczności, a w szczególności osób dotkniętych trudno uleczalnymi schorzeniami,
oczekujących na trudne bądź drogie zabiegi medyczne, osób będących w trudnej
sytuacji materialnej. Fundacja również realizuje swoje cele przez udzielanie pomocy
szpitalom i placówkom medycznym. Działalność ta jest wyłączną statutową
działalnością Fundacji. Do celów Fundacji zalicza się :
- niesienie pomocy osobom dotkniętym poważnymi, trudno uleczalnymi
schorzeniami,
- niesienie pomocy osobom oczekującym na trudne bądź drogie zabiegi medyczne,
- niesienie pomocy dzieciom szczególnie uzdolnionym, znajdującym się w trudnej
sytuacji materialnej,
- wspieranie osób szczególnie uzdolnionych, nie mogących realizować swoich
przedsięwzięć z uwagi na niedostatek środków finansowych,
- udzielanie pomocy szpitalom i placówkom medycznym,
- udzielanie pomocy placówkom wychowawczym, oświatowym i opiekuńczym,
- podejmowanie i wspieranie działań w zakresie upowszechniania profilaktyki
zdrowotnej,
- podejmowanie i wspieranie działań w zakresie szerzenia oświaty wśród osób i
dzieci mających do niej utrudniony dostęp,
- niesienie pomocy osobom biednym i instytucjom o ważnym znaczeniu społecznym,
będącym w trudnej sytuacji materialnej.
2. Opis działalności statutowej
Fundacja realizuje swoje cele poprzez następujące działania podejmowane na rzecz
osób, placówek, ośrodków i instytucji wskazanych w §9 Statutu Fundacji TVN:
1. organizowanie i finansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu medycznego,
2. wyposażanie poradni i ośrodków specjalistycznych w sprzęt rehabilitacyjny,
3. organizowanie i finansowanie zabiegów medycznych, kuracji i zabiegów
rehabilitacyjnych w ośrodkach i placówkach polskich lub zagranicznych,
4. zakup leków i środków medycznych,
5. zakup żywności, środków higieny i innych artykułów do realizacji potrzeb życia
codziennego,
6. pomoc finansową i rzeczową,
7. organizowanie
i
prowadzenie
placówek
oświatowo-wychowawczych,
edukacyjnych,
8. organizowanie i finansowanie imprez sportowych, rekreacyjnych i kulturalnych,
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9. prowadzenie akcji szkoleniowych i informacyjnych,
10. fundowanie stypendiów,
11. organizowanie i finansowanie kolonii i wycieczek dla dzieci i młodzieży,
12. finansowanie i realizację inwestycji polegających w szczególności na budowie,
remontach lub modernizacjach placówek służby zdrowia lub placówek pomocy
społecznej.
Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób
prawnych i fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.
3. Opis głównych zdarzeń prawnych w działalności fundacji o skutkach
finansowych, które nastąpiły w roku obrotowym 2020.
W 2020 roku Fundacja oprócz corocznych działań polegających na pomocy ludziom
chorym i pokrzywdzonym przez los skupiła swoją działalność na pozyskiwaniu
środków finansowych na rzecz walki z koronawirusem.
Fundacja w 2020 roku udzielała pomocy, kierując się Regulaminem określającym
zasady przyznawania pomocy oraz Regulaminem udzielania pomocy społecznej.
W 2020 roku Zarząd, w celu pozyskiwania środków finansowych na działalność
statutową przeprowadził następujące akcje:
- Akcja pt. „Przekaż 1% swojego podatku dochodowego”
Fundacja zaapelowała o przekazywanie na cele statutowe swojej działalności 1%
podatku od osób fizycznych. Fundacja jest wpisana do rejestru instytucji pożytku
publicznego. W 2020 roku z tytułu wpłat 1% podatku dochodowego Fundacja
pozyskała 4 690 442,98 PLN.
Środki finansowe zebrane za pośrednictwem 1% podatku dochodowego zostaną
przeznaczone na budowę Centrum Psychiatrii i Onkologii w Centrum Zdrowia
Dziecka w Warszawie.
- Akcja SMS
Jest to całoroczna akcja SMS-owa, którą uruchomiła Fundacja w celu pozyskiwania
środków finansowych od darczyńców indywidualnych, którzy wysyłają charytatywne
SMS-y lub wpłacają darowizny na bankowe konto Fundacji.
W roku 2020 udało się pozyskać kwotę 2 042 656,11 PLN. Środki te Fundacja
przeznacza na finansowanie rehabilitacji i zabiegów medycznych, zakupu sprzętu
medycznego, środków leczniczych i opatrunkowych, finansowanie podstawowych
potrzeb rodzin ubogich, w tym: zakupu opału, jedzenia, środków czystości, opłat za
czynsz, gaz i prąd. Fundacja przeznacza również zebrane środki na finansowanie
leczenia w szpitalu, kosztów remontów i zakupu sprzętu medycznego dla placówek
służby zdrowia oraz innych instytucji o ważnym znaczeniu społecznym będących w
trudnej sytuacji materialnej.
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- Akcja #Koncert dla Bohaterów
W związku z wybuchem pandemii i ogromnymi potrzebami placówek medycznych
oraz potrzebą wsparcia dla personelu medycznego TVN S.A. wspólnie z Player.pl
zorganizował 05.04.2020 r na platformie Player.pl charytatywny koncert na żywo pod
nazwą #Koncert dla Bohaterów. W koncercie wzięło udział wielu artystów,
wytworzyła się niesamowita atmosfera pomocy i wdzięczności dla medyków.
Wyrazem czego była kwota zebrana podczas koncertu, która przekroczyła 5
000 000,00 PLN. Darowizny finansowe przekazywały również firmy. Łącznie na
walkę z koronawirusem została zebrana kwota 6 965 195,80 PLN.
Zebrana kwota została przekazana na walkę z koronawirusem, w szczególności na
darowizny dla placówek medycznych na zakup środków ochrony osobistej
(maseczki, przyłbice, kombinezony, płyny dezynfekujące) oraz zakup testów.
Darowizny otrzymały 64 placówki medyczne, w tym 56 szpitali, 4 domy pomocy
społecznej, 2 hospicja oraz laboratoria.
- Akcja #TVNPomagajmy Sobie
Jesienią, podczas drugiej fali pandemii Telewizja TVN zorganizowała kolejną akcję
łączącą wsparcie dla walczących o przetrwanie restauracji w całej Polsce z
najuboższymi potrzebującymi ciepłego posiłku. Wszystkie środki z emisji
charytatywnego bloku reklamowego i akcji antenowych emitowanych w dniu 12
grudnia na kanale TVN oraz zgromadzone na ten cel przez Fundację TVN
przeznaczone zostały na obiady dla osób potrzebujących. Łącznie na posiłki dla
potrzebujących zebrana została kwota 226 308,77 PLN.
- Wykaz przydzielonej w roku 2020 pomocy (wyrażony w PLN):
- koszt rehabilitacji
- koszt leczenia (operacje, leki)

1 446 401,00
681 830,51

- koszt zapomóg i darowizn (of)

402 443,51

- budowa Kliniki Psychiatrii i Onkologii w CZD Warszawa

492 000,00

- sprzęt medyczny Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej Starachowice
- remont, wyposażenie Nasza Fundacja

29 980,80
100 000,00

- wyposażenie Stowarzyszenie Przymierze Ziemia Piska

20 635,99

- wyposażenie DPS Fundacja Malwa

29 804,80

- remont Fundacja Jolanty Kwaśniewskiej

56 896,10

- posiłki dla podopiecznych Stowarzyszenie Pomagajmy Sercem
- sprzęt medyczny dla OSP Dąbrówka, Zdziechowo, Gozdów, Szczuka,
Włodawice, Chojny
- darowizny dla szpitali na walkę z koronawirusem, w tym
- Centrum Zdrowia Dziecka

8 000,00
19 774,82
7 590 000,00
100 000,00

- Fundacja PKO Banku Polskiego (testy)

1 000 000,00

- Labolatoria Alab Sp. z o.o. (testy)

1 530 000,00

- Wielospecjalistyczny Szpital Miejski w Bydgoszczy

150 000,00

- Szpital w Nowymi Mieście Lubawskim

100 000,00

5

Fundacja TVN
Sprawozdanie merytoryczne za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 r.
- Szpital w Rykach

50 000,00

- Szpital w Zabrzu

150 000,00

- SPZOZ w Nisku

100 000,00

- SPZOZ w nowej Dębie

150 000,00

- Fundacja Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie

100 000,00

- Szpital Kolejowy w Wilkowicach

100 000,00

- SPZOZ w Leżajsku

150 000,00

- Szpital w Szczecinie

150 000,00

- NZOZ Eter-Med

50 000,00

- Szpital w Częstochowie

150 000,00

- Szpital w Sulechowie

100 000,00

- Szpital w Rawiczu

100 000,00

- Szpital w Kaliszu

150 000,00

- Szpital w Świnoujściu

100 000,00

- Szpital Wojskowy w Krakowie

150 000,00

- Centrum Onkologii w Łodzi

50 000,00

- Szpital Dietla w Krakowie

150 000,00

- Ars Medical w Pile

100 000,00

- ZOZ Skarżysko-Kamienna

150 000,00

- Szpital w Kościanie

100 000,00

- Szpital w Wodzisławiu Śląskim

150 000,00

- ZZOZ w Cieszynie

150 000,00

- NZOZ Elmedcar

50 000,00

- Centrum Medyczne Hipokrates

30 000,00

- Szpital na ul. Banacha

150 000,00

- Szpital w Białymstoku

100 000,00

- ZOZ w Bolesławcu

100 000,00

- Mazowiecki Szpital w Siedlcach

100 000,00

- Szpital Wolski w Warszawie

100 000,00

- Szpital Wojewódzki w Sieradzu

100 000,00

- Szpital w Iławie

50 000,00

- Fundacja Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie

100 000,00

- Centrum Psychiatrii w Morawicy

100 000,00

- Narodowy Instytut Onkologii w Warszawie

100 000,00

- ZOZ w Łęczycy

50 000,00

- ZOZ we Włoszczowie

50 000,00

- ZOZ w Siedlcach

50 000,00

- ZOZ w Brodnicy

50 000,00

- SPZOZ w Sanoku

50 000,00

- Szpital Ogólny w Grajewie

50 000,00

- Szpital Św. Anny w Miechowie

50 000,00

- Szpital Powiatowy w Kartuzach

50 000,00

- Szpital Specjalistyczny w Prabutach

50 000,00

- ZOZ w Świętochłowicach

50 000,00
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- Szpital Tucholski

50 000,00

- SPSK w Lublinie

50 000,00

- Szpital Specjalistyczny w Słupsku

50 000,00

- Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu

50 000,00

- Szpital Zespolony w Toruniu

50 000,00

- Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze

40 000,00

- Szpital Psychiatryczny we Fromborku

50 000,00

- SPZOZ w Łukowie

50 000,00

- DPS w Kamieniu Krajeńskim

10 000,00

- Fundacja Sióstr Św. Dominika w Krakowie

30 000,00

- Powiat Grójecki dla DPS w Tomczycach

30 000,00

- Hospicjum Św. Jadwigi

10 000,00

- Fundacja Hospicjum Onkologiczne

50 000,00

- Zgromadzenie Zakonne Małe Dzieło

10 000,00

- #Pomagajmy Sobie posiłki dla podopiecznych i wsparcie dla restauracji, w tym:

156 000,00

- Stowarzyszenie Towarzystwo Przyjaciół Dzieci

26 000,00

- Stowarzyszenie Mokotowskie Hospicjum Św. Krzyża

26 000,00

- Stowarzyszenie Serduszko dla Dzieci

13 000,00

- Stowarzyszenie Antidotum

13 000,00

- Towarzystwo Pomocy Im. Św. Brata Alberta

13 000,00

-Akademia Rozwoju Społecznego

13 000,00

- Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Wola Rusinowska

13 000,00

- Polskie Stowarzyszenie Młodzież Sprawna Inaczej

13 000,00

- Stowarzyszenie na Rzecz rozwoju Gminy Domaradz
- koszt obsługi realizacji działań statutowych

26 000,00
1 451 813,07
12 485 580,60

W roku 2021 Fundacja planuje kontynuację pozyskiwania środków finansowych na
swoje cele statutowe. Środki zebrane z akcji SMS jak również otrzymane darowizny
pieniężne będą przeznaczone na pomoc indywidualną obejmującą finansowanie
rehabilitacji, zakupu leków, operacji, drobnego sprzętu medycznego oraz na pomoc
placówkom medycznym w postaci finasowania zakupu sprzętu medycznego oraz
remontów i wyposażenia placówek. Fundacja zakończy remont Kliniki Chorób
Wewnętrznych, Nadciśnienia Tętniczego i Angiologii w SPC Szpitalu Klinicznym w
Warszawie.
Z uwagi na potrzebę poprawy sytuacji w polskiej psychiatrii Fundacja w 2021 roku
rozpoczęła budowę Centrum Psychiatrii i Onkologii Dzieci i Młodzieży w Centrum
Zdrowia Dziecka w Warszawie. W budynku, gdzie leczone będą dzieci potrzebujące
opieki psychiatrycznej oraz dzieci chore na raka, znajdą się oddziały stacjonarne,
detoksykacji, poradnie dzienne i gabinety terapii. Centrum ma zostać otwarte w ciągu
dwóch lat.
TVN S.A. jako Fundator Fundacji TVN zobowiązał się do przekazania darowizny w
wysokości 2 050 000,00 PLN pokrywającej w całości koszty administracyjne w
związku z czym nie ma zagrożenia dla bieżącej działalności Fundacji.
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Fundacja dbając o zdrowie pracowników kontynuuje pracę zdalną oraz możliwość
pracy w biurze przy zachowaniu środków ostrożności wg. standardów TVN.
4. Informacja o wysokości uzyskanych przychodów z wyodrębnieniem ich
źródeł:
Przychody (wyrażone w PLN):
- akcja SMS

2 042 656,11

- darowizny pieniężne od osób prawnych

3 379 160,01

- wpłaty z tytułu 1 %

4 690 442,98

- wpłaty dobrowolne na rachunek bankowy od osób fizycznych i prawnych
- darowizny na walkę z koronawirusem
- pozostałe przychody operacyjne
- przychody finansowe (odsetki)

400 207,83
7 191 504 57
0,01
106 542,05
17 810 513,56

Przychody Fundacji TVN pochodzą z dobrowolnych darowizn, wpłat 1% i akcji SMS.
Fundacja nie otrzymała zapisów, spadków ani dotacji państwowych i budżetowych.
5. Odpłatne świadczenia
Fundacja nie prowadziła w roku 2020 działalności odpłatnej w ramach swoich celów
statutowych.
6. Działalność gospodarcza
Dnia 17 maja 2002 r. Fundacja otrzymała zezwolenie na prowadzenie działalności
gospodarczej. Działalność gospodarcza nigdy nie była prowadzona przez Fundację
dlatego też w 2019 roku została podjęta decyzja o wykreśleniu działalności
gospodarczej z Krajowego Rejestru Sądowego. W dniu 03.04.2019 XIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał wykreślenia Fundacji z rejestru
przedsiębiorców.
7. Koszty
Koszty działalności statutowej obejmują w Fundacji koszty nieodpłatnej działalności
statutowej, nie obejmują odpłatnej działalności statutowej ani działalności
gospodarczej, gdyż nie są one prowadzone.
Koszty nieodpłatnej działalności statutowej są to koszty realizacji celów statutowych
fundacji czyli finansowania zakupu leków, rehabilitacji, sprzętu medycznego oraz
remontów szpitali a także koszty obsługi realizacji działań statutowych oraz koszty
działalności ogólnego zarządu (koszty administracyjne).

8

Fundacja TVN
Sprawozdanie merytoryczne za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 r.

a) Koszty realizacji zadań statutowych
Realizacja celów statutowych fundacji (wyrażone w PLN), w tym:
- koronawirus - wsparcie dla szpitali
- #TVN Pomagajmy sobie
- koszt rehabilitacji
- koszt leczenia (operacje, leki)
- koszt zapomóg i darowizn
- budowa Centrum Psychiatrii i Onkologii
- remonty, modernizacja i wyposażenie
- sprzęt medyczny
- koszt darowizn dla instytucji
- koszt obsługi działań statutowych, projektów

7 590 000,00
156 000,00
1 446 401,00
681 830,51
402 443,51
492 000,00
207 336,89
49 755,62
8 000,00
1 451 813,07
12 485 580,60

b) Koszty administracyjne

- amortyzacja
- materiały i energia
- usługi obce
- podatki i opłaty
- wynagrodzenia i narzuty
- pozostałe

6 788,58
9 804,18
212 917,40
14 517,94
296 921,19
14 741,21
555 690,50

W roku 2020 wszystkie pieniężne darowizny i zapomogi dla osób fizycznych i
prawnych były rozpoznawane w momencie wypłaty. W 2020 roku nie było
przekazanych darowizn rzeczowych.
Od dnia 1 stycznia 2013 r. Fundacja dokonała zmiany polityki rachunkowości w
zakresie alokacji kosztów. Wszelkie koszty związane bezpośrednio z ogólną
działalnością biura fundacji jak: prasa, opłaty kurierskie czy bankowe, koszty
delegacji, podatki, wydatki nie stanowiące kosztów statutowych, koszt spotkań
służbowych itp. stanowią koszty działalności administracyjnej. Wydatki ponoszone i
związane bezpośrednio z działalnością statutową, z konkretnymi projektami
stanowią koszt obsługi działalności statutowej. Wydatki związane z kosztami biura
(najem, konserwacja i remonty, koszt telefonów, wynagrodzenie pracowników,
ubezpieczenie,
doradztwo finansowe itp.) rozliczane są proporcjonalnie wg
wskaźnika średniego czasu pracy pracowników biura w danym roku, w podziale na
ich działalność administracyjną i statutową. Wskaźnik ten w roku 2019 oraz w roku
2020 wynosił 21% dla działalności administracyjnej i 79% dla działalności statutowej.
c) Pozostałe koszty
9
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W roku 2020 koszty finansowe nie występowały.
W roku 2020 pozostałe koszty operacyjne w wyniku spisania rozrachunków z ZUS
wyniosły 998,18 PLN.

8. Dane o Zatrudnieniu
.
Na koniec 2020 roku Fundacja zatrudniała 10 osób, w tym 7 osób na pełen etat, 2
osoby na 1/2 etatu i 1 osoba na 2/5 etatu:

Dyrektor generalny
Dyrektor biura
Specjalista ds. umów
Księgowość
Dokumentalistki
Radca Prawny

1 osoba (1/2 etat)
1 osoba ( 1 etat)
1 osoba (1/2 etat)
2 osoby ( 1 etat)
4 osoby ( 1 etat)
1 osoba (2/5 etat)

9. Dane o wynagrodzeniach.
a) Wynagrodzenie w roku 2020 pracowników zatrudnionych na etatach w Fundacji TVN
(bez narzutów), związanych z:
- działalnością ogólno-administracyjną wyniosło
- działalnością statutowo – projektową wyniosło

248 297,79 zł
979 206,44 zł

b) Pracownicy zatrudnieni na etatach, nie będący członkami Zarządu, otrzymali premię
uznaniową w wysokości
46 125,00 zł
c) Nagród i innych świadczeń wypłacanych w Fundacji nie było.
10. Dane o wynagrodzeniu Członków Zarządu i innych organów Fundacji.
W Fundacji na etacie na koniec roku 2020 było zatrudnionych 2 Członków Zarządu,
których wynagrodzenie łączne wyniosło 316 640,00 zł.
Premie Członkom Zarządu w 2020 r. nie były wypłacone.
Członkowie innych organów Fundacji jak Zarząd, w 2020 r. nie otrzymali
wynagrodzenia.
11. Dane o wynagrodzeniach umów zleceń
Fundacja poniosła wydatki na wynagrodzenia z tytułu umów zleceń związanych z :
- działalnością ogólno-administracyjną w wysokości
- działalnością statutowo – projektową w wysokości

11 088,00 zł
41 712,00 zł
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12. Pożyczki
Fundacja nie udziela pożyczek.

13. Lokaty
Na koniec roku 2020 były lokowane środki pieniężne na rachunku bankowym Fundacji
w bankach:
- mBank S.A. w wysokości
3 817 677,20 zł
- Bank DNB
12 700 000,00 zł

14. Aktywa finansowe
Fundacja w 2020 roku biorąc pod uwagę niskie oprocentowanie na lokatach bankowych
zakupiła obligacje Skarbu Państwa o wartości 6 000 000,00 zł.
Fundacja nie posiada akcji i udziałów w spółkach prawa handlowego.
15. Nieruchomości
Fundacja nie posiada nieruchomości.
16. Nabyte środki trwałe
Fundacja w 2020 roku nie poniosła nakładów na niefinansowe aktywa trwałe .

17. Aktywa Fundacji
Na aktywa fundacji zalicza się:
a) Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne

10 098,08 zł

b) Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
12 568 000,00 zł
Budowa Centrum Psychiatrii i Onkologii na terenie Instytutu „Pomnik - Centrum Zdrowia
Dziecka”
c) Należności krótkoterminowe
w tym:

- należności od operatorów sieci komórkowych
- należności z zawartych umów darowizn pieniężnych
- należności od pracowników
- należności od dostawców z tytułu zaliczki na poczet usług

1 322 759,02 zł

899 232,30
396 515,72
16 299,74
10 711,26
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c) Inwestycje krótkoterminowe:
w tym:
- środki pieniężne na rachunkach bankowych i lokatach
- obligacje Skarbu Państwa

23 927 307,60 zł

17 927 307,60 zł
6 000 000,00 zł

d) Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe obejmujące równowartość przyznanej
pomocy finansowej podopiecznym fundacji oraz placówkom medycznym do realizacji w
następnych latach, w tym krótkoterminowa cześć budowy Centrum Psychiatrii i
Onkologii
13 935 943,37 zł

18. Dane o zobowiązaniach fundacji
Na dane o wartości zobowiązań fundacji oraz rezerw na zobowiązaniach składają się:
a) Dostawy i usługi działalności statutowej

26 600 328,80 zł

w tym:
* niewypłacone zapomogi i darowizny
* rozrachunki z kontrahentami
* rezerwy na zobowiązania

26 387 089,35 zł
52 091,08 zł
90 077,06 zł

b) Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe
w tym:
* rozliczenia budżetowe

45 890,12 zł

c) Rozliczenia międzyokresowe
w tym:
* darowizny celowe do wypłaty w roku 2021

25 181,19 zł

45 890,12 zł

25 181,19 zł

19. Działalność zlecona Fundacji
Fundacja nie realizuje zadań zleconych przez podmioty państwowe i samorządowe.

20. Informacje podatkowe i kontrolne
Ciążące na Fundacji zobowiązanie podatkowe z tytułu podatku dochodowego od osób
fizycznych zostało uregulowane terminowo.
Fundacja składała deklaracje podatkowe PIT-4R, CIT-8 do odpowiedniego Urzędu
Skarbowego oraz deklaracje ZUS.
W roku 2020 roku nie zostały przeprowadzone żadne kontrole.
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21. Informacje o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego
Sprawozdanie finansowe za rok 2019 zostało zatwierdzone Uchwałą Rady Fundacji
TVN nr 3/06/2020 z dnia 30.06.2020 r.
22. Informacje o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy
Fundacja ustanowiona na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach jest
instytucją obowiązaną w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu
praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. poz. 723, 1075, 1499 i 2215).
Fundacja w okresie od 01.01.2020 do 31.12.2020 czyli w bieżącym roku obrotowym,
zarówno nie przyjęła jak i nie dokonała płatności w gotówce o wartości równej lub
przekraczającej równowartość 10 000 euro, bez względu na to, czy płatność jest
przeprowadzana jako pojedyncza operacja czy kilka operacji, które wydają się ze sobą
powiązane.

Warszawa, dnia 28.06.2021 r.
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