
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1) nazwa, siedziba i adres oraz numer we właściwym rejestrze sądowym albo ewidencji

FUNDACJA CENTRUM WSPIERANIA ROZWOJU "SEMAFOR" UL. SARAŃSKA 6 J/K 98-200 SIERADZ SIERADZ ŁÓDZKIE

2) czas trwania działalności jednostki, jeśli jest ograniczony

Czas trwania nieograniczony.

3) okres objęty sprawozdaniem finansowym

01.01.2020 - 31.12.2020

4) 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. Nie istnieją okoliczności wskazujące
na zagrożenie kontynuowania działalności.

5) omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), ustalenia wyniku
finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru

Rokiem obrotowym dla Fundacji "Semafor" jest rok kalendarzowy.

Do środków trwałych o wartości początkowej nie przekraczającej 10.000 zł stosuje sie odpis amortyzacyjny w wysokości 100% od
następnego miesiąca wprowadzenia środka trwałego do użytkowania. Niskocenne składniki majątkowe długotrwałego użytkowania o wartości
do kwoty 10.000 zł zalicza się do materiałów i księguje bezposrednio w zużycie materiałów z pominęciem ewidencji bilansowej. Aktywa i
pasywa wycenia się po rzeczywistych kosztach, cenie nabycia lub koszcie wytworzenia. Jednostka dokonuje amortyzacji środków trwałych i
wartości niematerialnych i prawnych raz w roku na koniec roku obrotowego.

Wynik finansowy został ustalony przy zastosowaniu zasad:

- ciągłości,

- współmierności przychodów do kosztów,

- przy założeniu kontynuacji działalności,

- przy zastosowaniu metody wyceny aktywów i pasywów,

- przy zastosowaniu zasad memoriału,

- w oparciu o dokumenty sprawdzone pod względem formalnym, merytorycznym oraz rachunkowym.

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone w wariancie kalkulacyjnym zgodnie z załącznikiem nr 6 do ustawy o rachunkowości.

Przy dokonaniu wyboru zasad i metod oraz sposobu prowadzenie ksiąg rachunkowych spośród dopuszczalnych ustawą, dostosowując je do
potrzeb jednostki zachowano:

- zasadę rzetelnego obrazu wynikającą z zapisów (art. 4 ust. 1 UoR)

- zasadę przewagi treści ekonomicznej nad formą prawną (art. 4 ust. 2 UoR)

- zasadę ciągłości (art. 5 ust. 1 UoR)

- zasadę kontynuacji działalności (art. 6 ust. 1 UoR)

- zasadę kompletności (art. 20 ust. 1 UoR).
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Data sporządzenia: 2021-05-07

Data zatwierdzenia: 2021-09-27

Magdalena Wojtczak Katarzyna Jaryszek, Sylwia Walerych, Beata Rybak

Imię i nazwisko osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust
2 ustawy o rachunkowości

Imię i nazwisko kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich
członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości
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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

Organizacja nie ma żadnych zobowiązań z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji, poręczeń, lub zobowiązań warunkowych
nieuwględnionych w bilansie. Jedyna zobowiązania finansowe opisane są w części 3 "uzupełniające dane o aktywach i pasywach".

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 i poręczeń wszelkiego rodzaju ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii

Organizacja nie udziela kredytów członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących, a także nie ma zobowiązań
zaciągnietych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelskiego rodzaju. 

3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach

Na sumę aktywów w wysokosci 22.172,80 zł składają się:

- środki pieniężne ulokowane na rachunku bankowym 19.241,82 zł,

- środki pieniężne w kwocie 30,00 zł,

- należności krótkoterminowe w kwocie 2.900,98 zł.

Na sumę pasywów w wysokości 22.172,80 zł składają się:

- fundusz statutowy w kwocie 1.000,00 zł

- wynik finansowy z lat ubiegłych 5.861,10 zł

- zysk z roku bieżącego w kwocie 7.004,63 zł

- zobowiązania bieżące na kwotę 5.896,40 zł

- rozliczenia między okresowe 2.410,67 zł.

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

Działalność nieodpłatna statutowa 1.315.094,12 zł, w tym:

- wpływy z darowizn od osób fizycznych 691,05 zł

- wpływy z darowizn od osób prawnych 3.300,00 zł

- dotacja Urząd Miasta 743.198,49 zł

- dotacja Starostwo Powiatowe 436.737,34 zł

- dotacja PROO 125.028,28 zł

- pozostałe dotacje 6.138,96 zł.

Działalność statutowa odpłatna 45.820,00 zł

Działalność gospodarcza 15.500,00 zł

Pozostałe przychody operacyjne 0,01 zł.

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

koszty działalności stautowej nieodpłatnej 1.312.429,37 zł
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koszty działalności stautowej odpłatnej 46.432,19 zł

koszty działalności gospodarczej 10.001,68 zł

pozostałe koszty operacyjne 546,26 zł

 

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Na fundusz własny w wysokości 13.865,73 zł składa się:

- fundusz statutowy 1.000,00z ł

- zysk z lat ubiegłych 5.861,10 zł

- zysk z roku bieżącego: 7.004,63 zł.

7. jeżeli jednostka posiada status organizacji pożytku publicznego, zamieszcza w informacji dodatkowej 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

Brak wpływów oraz poniesionych kosztów z tytułu 1%.

8. inne informacje niż wymienione powyżej, 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 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o
rachunkowości, o ile występują w jednostce

nie dotyczy

Data sporządzenia: 2021-05-07

Data zatwierdzenia: 2021-09-27

Magdalena Wojtczak Katarzyna Jaryszek, Sylwia Walerych, Beata Rybak

Imię i nazwisko osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust
2 ustawy o rachunkowości

Imię i nazwisko kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich
członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości
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BILANS
zgodnie z załącznikiem nr 6 do ustawy o rachunkowości 

sporządzony na dzień: 2020-12-31

Data sporządzenia: 2021-05-07

Magdalena Wojtczak

Imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg 
rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

Katarzyna Jaryszek, Sylwia Walerych, Beata Rybak

Imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ 
wieloosobowy, wszystkich członków tego organu

FUNDACJA CENTRUM WSPIERANIA ROZWOJU 
"SEMAFOR"
98-200 SIERADZ
UL. SARAŃSKA 6 J/K
0000610152

Stan na koniec

roku 
poprzedniego

roku 
bieżącego

AKTYWA

A. Aktywa trwałe 200,00 0,00

I. Wartości niematerialne i prawne 200,00 0,00

II. Rzeczowe aktywa trwałe 0,00 0,00

III. Należności długoterminowe 0,00 0,00

IV. Inwestycje długoterminowe 0,00 0,00

V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00

B. Aktywa obrotowe 21 084,38 22 172,80

I. Zapasy 0,00 0,00

II. Należności krótkoterminowe 2 521,25 2 900,98

III. Inwestycje krótkoterminowe 18 563,13 19 271,82

IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00

C. Należne wpłaty na fundusz statutowy 0,00 0,00

AKTYWA razem 21 284,38 22 172,80

PASYWA

A. Fundusz własny 6 861,10 13 865,73

I. Fundusz statutowy 1 000,00 1 000,00

II. Pozostałe fundusze 0,00 0,00

III. Zysk (strata) z lat ubiegłych 12 908,92 5 861,10

IV. Zysk (strata) netto -7 047,82 7 004,63

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 14 423,28 8 307,07

I. Rezerwy na zobowiązania 0,00 0,00

II. Zobowiązania długoterminowe 0,00 0,00

III. Zobowiązania krótkoterminowe 12 066,83 5 896,40

IV. Rozliczenia międzyokresowe 2 356,45 2 410,67

PASYWA razem 21 284,38 22 172,80

Data zatwierdzenia: 2021-09-27
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Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat na podstawie załącznika nr 6 ustawy o 

rachunkowości 

za okres od 2020-01-01 do 2020-12-31

Data sporządzenia: 2021-05-07

Magdalena Wojtczak

Imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg 
rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

Katarzyna Jaryszek, Sylwia Walerych, Beata Rybak

Imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ 
wieloosobowy, wszystkich członków tego organu

FUNDACJA CENTRUM WSPIERANIA ROZWOJU 
"SEMAFOR"
98-200 SIERADZ
UL. SARAŃSKA 6 J/K
0000610152

Stan za

Pozycja Wyszczególnienie poprzedni rok bieżący rok
1 2 3 4

A. Przychody z działalności statutowej 1 057 507,65 1 360 914,12

I. Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 1 051 957,65 1 315 094,12

II. Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego 5 550,00 45 820,00

III. Przychody z pozostałej działalności statutowej 0,00 0,00

B. Koszty działalności statutowej 1 076 184,57 1 358 861,56

I. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 1 070 543,24 1 312 429,37

II. Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego 5 641,33 46 432,19

III. Koszty pozostałej działalności statutowej 0,00 0,00

C. Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B) -18 676,92 2 052,56

D. Przychody z działalności gospodarczej 36 415,00 15 500,00

E. Koszty działalności gospodarczej 23 699,59 10 001,68

F. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E) 12 715,41 5 498,32

G. Koszty ogólnego zarządu 0,00 0,00

H. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G) -5 961,51 7 550,88

I. Pozostałe przychody operacyjne 68,03 0,01

J. Pozostałe koszty operacyjne 1 153,91 546,26

K. Przychody finansowe 0,00 0,00

L. Koszty finansowe 0,43 0,00

M. Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L) -7 047,82 7 004,63

N. Podatek dochodowy 0,00 0,00

O. Zysk (strata) netto (M-N) -7 047,82 7 004,63

Data zatwierdzenia: 2021-09-27
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Narodowy Instytut 
Wolności - Centrum 

Rozwoju 
Społeczeństwa 
Obywatelskiego

                      Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności
                      organizacji pożytku publicznego

                    

za rok 2020

• Formularz należy wypełnić w języku polskim;
• Sprawozdawca wypełnia tylko przeznaczone dla niego białe pola;
• W trakcie wypełniania formularza istnieje możliwość dodawania wierszy oraz zawijania tekstów w polach;
• We wszystkich polach, w których nie będą wpisane odpowiednie informacje, należy wstawić pojedynczy znak myślnika (–).

Data zamieszczenia sprawozdania 2021-10-13

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     ŁÓDZKIE

Gmina SIERADZ

Powiat SIERADZKI

Ulica UL. SARAŃSKA Nr domu 6 Nr lokalu J/K

Miejscowość SIERADZ Kod pocztowy 98-200 Poczta SIERADZ Nr telefonu 

Nr faksu E-mail 
beata.rybak@fundacjasemafor.pl

Strona www www.semafor.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2016-03-30

2020-11-18

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 36406493700000 6. Numer KRS 0000610152

7. Skład organu zarządzającego organizacji

(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu zarządzającego)

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Katarzyna Jaryszek Prezes TAK

Sylwia Walerych Wiceprezes TAK

Beata Rybak Wiceprezes TAK

8. Skład organu kontroli lub nadzoru organizacji

(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu kontroli lub 
nadzoru)

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Maciej Sembrat członek Rady Fundacji TAK

Michał Barański członek Rady Fundacji TAK

FUNDACJA CENTRUM WSPIERANIA ROZWOJU "SEMAFOR"
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

1. Zwiększanie dostępności diagnozy i terapii zaburzeń ze spektrum 
autyzmu i innych nieprawidłowości w rozwoju u dzieci i młodzieży.
2. Wprowadzanie skutecznych metod, programów i technik terapii dzieci z 
zaburzeniami ze spektrum autyzmu i innymi zaburzeniami psychicznymi, 
emocjonalnymi i zachowania u dzieci i młodzieży.
3. Wprowadzanie i propagowanie terapii z udziałem zwierząt 
(animaloterapia).
4. Wprowadzanie zajęć rehabilitacyjnych usprawniających rozwój fizyczny 
dzieci i młodzieży.
5. Inicjowanie oraz realizacja projektów terapeutycznych m.in. dla dzieci, 
młodzieży, rodzin, osób bezrobotnych, poszukujących pracy.
6. Działanie na rzecz wspierania rodzin, przede wszystkim rodziców dzieci z 
zaburzeniami ze spektrum autyzmu i innymi nieprawidłowościami w 
rozwoju, w podejmowaniu aktywnej roli rodzica-terapeuty. Objęcie 
wsparciem rodzeństwa dzieci z ograniczoną sprawnością.
7. Tworzenie sieci lokalnego wsparcia rodzic-rodzic, rozwijających więzi 
społeczne.
8. Promowanie wiedzy z zakresu rozwoju dziecka, zaburzeń ze spektrum 
autyzmu i innych zaburzeń występujących u dzieci i młodzieży.
9. Zwiększanie dostępności do wiedzy, najnowszych badań i interwencji 
dla rodzin dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu i innymi 
nieprawidłowościami w rozwoju.
10. Wspieranie i szkolenie profesjonalistów pracujących z dziećmi z 
zaburzeniami ze spektrum autyzmu i innymi nieprawidłowościami w 
rozwoju.
11. Wspieranie działań zmierzających do zapewnienia równego dostępu 
do edukacji dla dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu i innymi 
ograniczeniami sprawności.
12. Wspieranie ekologicznego widzenia problemów zdrowotnych i 
społecznych, działanie na rzecz edukacji ekologicznej i ochrony 
środowiska.
13. Promowanie zdrowego stylu życia i profilaktyki zdrowotnej, 
realizowanie programów profilaktycznych i prozdrowotnych, promowanie 
zdrowych nawyków żywieniowych.
14. Przeciwdziałanie patologiom społecznym, w tym alkoholizmowi, 
narkomanii oraz łagodzenie ich skutków, animacja czasu wolnego dla 
rodzin.
15. Organizowanie różnorodnych form wypoczynku dla dzieci i ich rodzin.
16. Poradnictwo prawne i pomoc prawna.
17. Pomoc społeczna, rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej 
(bytowej, zawodowej, zdrowotnej), w tym pomoc rodzinom dzieci z 
autyzmem i osobom z autyzmem, umożliwiająca przezwyciężenie 
trudnych sytuacji życiowych oraz wyrównywanie szans rodziców dzieci i 
dzieci z autyzmem oraz osób z autyzmem.
18. Działanie na rzecz integracji i reintegracji społeczno-zawodowej osób 
zagrożonych wykluczeniem społecznym i zawodowym.
19. Upowszechnianie i ochrona praw dziecka.
20. Promowanie i upowszechnianie wolontariatu.
21. Promowanie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.
22. Działalność promocyjną i informacyjną dotyczącą wszelkich dziedzin 
kultury i sztuki.
23. Organizacja działań na rzecz upowszechniania i promowania 
aktywnego uczestnictwa w kulturze.
24. Nauka, edukacja, oświata i wychowanie.
25. Działalność charytatywna i dobroczynność.
26. Ochrona i promocja zdrowia.
27. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
28. Ochrona środowiska i zwierząt.
29. Turystyka i krajoznawstwo.
30. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.
31. Kult religijny, w tym m.in. wspieranie chrześcijaństwa.
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10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

(Należy opisać sposób realizacji celów statutowych organizacji na 
podstawie statutu organizacji)                       

1. Prowadzenie instytucji terapeutycznych, oświatowych, doradczych, 
profilaktycznych, rehabilitacyjnych dla dzieci i młodzieży – w tym z 
zaburzeniami ze spektrum autyzmu.
2. Prowadzenie i promowanie różnorodnych form terapii wspierających 
rozwój dzieci z niepełnosprawnością (w tym z zaburzeniami ze spektrum 
autyzmu).
3. Prowadzenie poradni psychologiczno – pedagogicznej.
4. Działalność oświatowa, w tym w szczególności niepubliczny punkt 
przedszkolny dla dzieci z autyzmem.
5. Współpraca z osobami fizycznymi, organizacjami i instytucjami 
państwowymi, organami samorządu terytorialnego w Polsce i poza 
granicami Polski.
6. Współpraca z wyższymi uczelniami oraz instytutami naukowymi
7. Prowadzenie działalności szkoleniowej i dydaktycznej.
8. Prowadzenie działalności wydawniczej.
9. Prowadzenie działalności doradczej i informacyjnej – w tym portalu 
internetowego.
10. Organizowanie grup wsparcia dla rodzin dzieci z zaburzeniami ze 
spektrum autyzmu.
11. Organizacja i promocja wolontariatu.
12. Podejmowanie działań na rzecz ekologii i ochrony środowiska.
13. Działalność promocyjna i informacyjna.
14. Działalność stypendialna.
15. Działalność sportowa i kulturalna.
16. Działania na rzecz zwiększenia aktywności gospodarczej i społecznej.
17. Prowadzenie pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego.
18. Udzielanie wsparcia finansowego i pomocy społecznej.
19. Działanie na rzecz młodzieży, absolwentów, kobiet oraz grup 
marginalizowanych.
20. Organizowanie staży i misji gospodarczych służących wzajemnej 
wymianie doświadczeń i informacji.
21. Konsultacje, udzielanie informacji.
22. Udział i organizacja wszelkiego rodzaju imprez.
23. Promowanie i propagowanie idei Fundacji z wykorzystaniem Internetu.
24. Prowadzenie sklepu internetowego.
25. Działalność lecznicza i rehabilitacyjna.
26. Współpraca z innymi podmiotami, w tym w szczególności z 
administracją publiczną, podmiotami ekonomii społecznej, 
przedsiębiorcami i osobami fizycznymi.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację
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najbliższe sąsiedztwo (osiedle, dzielnica, sołectwo, wieś, przysiółek)

gmina

kilka gmin

powiat

kilka powiatów

województwo

kilka województw

cały kraj

poza granicami kraju

1.2. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację działalności pożytku publicznego

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

2. Informacja dotycząca liczby odbiorców działań organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

2.2. Informacje na temat 
odbiorców innych, niż 
wymienieni w pkt 2.1, na 
rzecz których działała 
organizacja
(Np. zwierzęta, zabytki)

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

(Należy oszacować liczbę odbiorców działań organizacji w okresie 
sprawozdawczym, w podziale na osoby fizyczne i osoby prawne)

Osoby fizyczne

Osoby prawne

158

1

3. Informacja dotycząca działalności nieodpłatnej pożytku publicznego organizacji w okresie sprawozdawczym

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

W 2020 roku kontynuowano działalność Niepublicznego Punktu Przedszkolnego powołanego przez Fundację „SEMAFOR”. Punkt 
funkcjonuje w oparciu o subwencję oświatową, przekazywaną przez Gminę Miasto Sieradz. Wsparcie skierowane jest do dzieci 
ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. W placówce realizowany jest program zgodny z podstawą programową wychowania 
przedszkolnego. W 2020 roku grupa liczyła 14 podopiecznych, którzy mieli zapewnioną opiekę psychologa, pedagoga, logopedy 
oraz terapeuty integracji sensorycznej. Dodatkowo w placówce odbywały się zajęcia muzykoterapii oraz rehabilitacji ruchowej.

Kontynuowano działalność Niepublicznej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej „SEMAFOR”, powołanej przez Fundację. W 
ramach poradni prowadzone są zajęcia Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka, w oparciu o dotacje przekazywane przez 
Powiat Sieradzki.

Kontynuowano realizację projektu   pn. „PROO - NOWE DROGI ROZWOJU FUNDACJI SEMAFOR”  w ramach Programu Rozwoju 
Organizacji Obywatelskich (na podstawie umowy nr PROO1a/13/2019 z Narodowym Instytutem Wolności - Centrum Rozwoju 
Społeczeństwa Obywatelskiego). W 2020 roku przyznana dotacja została przeznaczona na:
a) organizację zajęć terapeutycznych dla dzieci - łącznie zrealizowano 562 godziny zegarowe zajęć i konsultacji, w tym:
- terapię pedagogiczną (79 godz.)
- terapię neurologopedyczną (120 godz.)
- terapię psychologiczną (91 godz.)
- fizjoterapię (96 godz.)
- terapię integracji sensorycznej (95 godz.)
- terapię biofeedback (81 godz.)
b) udział kadry administracyjnej w szkoleniu z zakresu fundraisingu (którego celem było pozyskanie wiedzy nt. skutecznego 
zdobywania funduszy zewnętrznych, opracowywania kampanii fundraisingowych, skutecznej komunikacji z darczyńcami) oraz w 
szkoleniu pn. „Social Media Marketing” (które obejmowało m.in. skuteczne wykorzystanie mediów społecznościowych w 
komunikacji z darczyńcami, wolontariuszami i innymi interesariuszami)
c) realizację działań informacyjno – promocyjnych:
- banery online na portalach lokalnych i regionalnych mediów
- reklama radiowa w Rozgłośni Regionalnej Nasze Radio
- kalendarze ścienne 
- kartki świąteczne
d) zatrudnienie specjalistki ds. administracyjno - biurowych oraz specjalistki ds. rozwoju Fundacji.
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4.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze wskazaniem sfer(-y) działalności 
pożytku publicznego, o których mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,  a także kodu(-ów) 
PKD 2007 odpowiadającego(-ych) tej działalności. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności odpłatnej, należy podać informację na temat 
trzech głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności

4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1 działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

W 2020 roku Fundacja prowadziła Niepubliczny 
Punkt Przedszkolny w Sieradzu dla dzieci z 
zaburzeniami ze spektrum autyzmu. W placówce 
realizowany jest program zgodny z podstawą 
programową wychowania przedszkolnego. 
Niepubliczny Punkt Przedszkolny realizuje 
zalecenia z orzeczeń o potrzebie kształcenia 
specjalnego. Ponadto organizowana jest pomoc 
specjalistyczna dla dzieci objętych wychowaniem 
przedszkolnym poprzez zajęcia o charakterze 
terapeutycznym oraz zajęcia integracyjne. 
Placówka przygotowuje do obowiązku 
szkolnego.

85.10.Z 0,00 zł

2 działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

W 2020 roku Fundacja Semafor prowadziła  
Niepubliczną Poradnię Psychologiczno – 
Pedagogiczną z siedzibą w Sieradzu. W ramach 
poradni organizowane są zajęcia terapeutyczne 
Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka. Jest 
to kompleksowe i wyspecjalizowane wsparcie 
mające na celu pobudzanie i stymulowanie 
psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka 
od chwili wykrycia pierwszych sygnałów jego 
nieprawidłowego funkcjonowania do podjęcia 
nauki w szkole, obejmujące m.in. rozwój 
motoryczny, rozwój mowy i języka, stymulację 
polisensorycznej, usprawnianie umiejętności 
funkcjonowania w środowisku, komunikacji z 
otoczeniem.
Ponadto w Poradni prowadzono porady i 
konsultacje dla rodziców dzieci z orzeczeniem o 
niepełnosprawności.

85.60.Z 0,00 zł

3 działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

W 2020 roku organizowano pomoc dla dzieci z 
niepełnosprawnościami, w tym w szczególności z 
zaburzeniami ze spektrum autyzmu, poprzez 
prowadzenie zajęć indywidulanych oraz 
grupowych. Wsparcie udzielone było w postaci 
specjalistycznej terapii: psychologicznej, 
pedagogicznej, integracji sensorycznej, 
fizjoterapii, logopedii.
Prowadzono także porady i konsultacje dla 
rodziców.
W trakcie pandemii uruchomiono dyżur 
telefoniczny dla opiekunów zaniepokojonych 
różnymi zachwianiami swoich dzieci w okresie 
izolacji.

85.59.B 0,00 zł

3.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności nieodpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze wskazaniem sfer(-y) działalności 
pożytku publicznego, o których mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a także kodu(-ów) 
PKD 2007 odpowiadającego(-ych) tej działalności. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności nieodpłatnej, należy podać informację na temat 3 
głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności
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III. Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 1 376 414,13 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 1 315 094,12 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 45 820,00 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 15 500,00 zł

d) przychody finansowe 0,00 zł

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1 działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

W 2020 roku w ramach działalności 
odpłatnej pożytku publicznego Fundacja 
Semafor prowadziła zajęcia specjalistyczne 
dla dzieci z niepełnosprawnościami i 
różnymi zaburzeniami w rozwoju, w tym 
terapię logopedyczną, terapię 
psychologiczną, terapię pedagogiczną, 
terapię integracji sensorycznej, fizjoterapię, 
terapię EEG Biofeedback. Ponadto 
prowadzono badania i konsultacje 
niezbędne do wydania opinii o dziecku - 
były to opinie wydawane na wniosek 
rodziców lub opiekunów prawnych, 
niezbędne w orzecznictwie.

85.59.B 0,00 zł

5.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności gospodarczej organizacji wraz z opisem tej działalności w okresie sprawozdawczym, a także 
kodu(-ów) PKD 2007 odpowiadającego(-ych) tej działalności. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności gospodarczej, należy podać informację 
na temat 3 głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Lp. Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

1 86.90.A

W 2020 roku Fundacja Semafor zgodnie z wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego 
prowadziła działalność fizjoterapeutyczną w postaci dogoterapii.
Jest to wsparcie wspomagające leczenie lub rehabilitację  poprzez kontakt dziecka ze 
specjalnie wyszkolonym psem do dogoterapii. Na potrzeby działalności gospodarczej 
wykorzystywane były psy rasy labrador retriver i owczarek australijski. W zajęciach z zakresu 
dogoterapii brały udział m.in. dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, 
niepełnosprawnością intelektualną i trudnościami w uczeniu się. Podczas zajęć z psem dzieci 
doskonalą umiejętności z zakresu motoryki dużej, motoryki małej, percepcji, koordynacji 
wzrokowo-ruchowej. Jest to metoda dająca możliwość stymulacji polisensorycznej – 
oddziałuje w naturalny sposób na wszystkie zmysły dziecka. Zajęcia mają na celu również 
zwiększanie motywacji do podejmowania działań oraz rozwijanie kompetencji społeczno-
emocjonalnych. Dzieci podczas zajęć nabywają także umiejętności związane z opieką nad 
zwierzęciem, bezpiecznym kontaktem z psem, ucząc się jednocześnie odpowiedzialności.
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0,00 zł2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 125 028,28 zł

e) pozostałe przychody 0,01 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 19 491,05 zł

2.4. Z innych źródeł 1 231 894,80 zł

3. Informacje o kosztach poniesionych z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie sprawozdawczym

3.1. Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień 
roku sprawozdawczego 0,00 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 0,00 zł

3.3. Działania, w ramach których poniesiono koszty ze środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym (w szczególności określone w pkt II.1.1), oraz szacunkowe kwoty przeznaczone na te działania

3.4. Cele szczegółowe, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, wskazane przez podatników 
podatku dochodowego od osób fizycznych, na które organizacja pożytku publicznego poniosła najwyższe koszty ze środków 
pochodzących z 1% podatku dochodowego w okresie sprawozdawczym wraz z kwotą kosztów

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym Koszty ogółem:

W tym: wysokość 
kosztów finansowana 

z 1% podatku 
dochodowego od 

osób fizycznych

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

w 
tym:

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

125 028,28 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

b) ze środków budżetu państwa

d) ze środków państwowych funduszy celowych

w 
tym:

0,00 zł

691,05 zł

3 300,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

a) ze składek członkowskich

b) z darowizn od osób fizycznych

c) z darowizn od osób prawnych

d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest)

e) ze spadków, zapisów

f) z wpływów z majątku (w szczególności sprzedaży lub wynajmu składników 
majątkowych)

15 500,00 złg) z działalności gospodarczej
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5. Wynik działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 2 664,75 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego -612,19 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 5 498,32 zł

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 1 369 409,50 zł 0,00 zł

a) koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego

c) koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej

d) koszty finansowe

e) koszty administracyjne

f) pozostałe koszty ogółem

1 312 429,37 zł 0,00 zł

46 432,19 zł 0,00 zł

10 001,68 zł

0,00 zł

0,00 zł

546,26 zł 0,00 zł

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

0,00 zł

4.2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% 
podatku dochodowego od osób fizycznych 0,00 zł

5.3. Wynik działalności gospodarczej 5 498,32 zł

0,00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji. W przypadku 
zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych  -  
podać dodatkowo kwotę)

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

nie korzystała

0,00 zł

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z podatku od towarów i usług

3. Organizacja korzystała z uprawnienia do nabycia na szczególnych zasadach 
prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości z zasobu 
Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego,  lub zawarła na 
preferencyjnych warunkach z podmiotami publicznymi umowy użytkowania, 
najmu, dzierżawy lub użyczenia i przysługuje jej w odniesieniu do tych 
nieruchomości następujące prawo:

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

własność

użytkowanie wieczyste

najem

użytkowanie

użyczenie

dzierżawa

nie korzystała

2. Organizacja korzystała z prawa do nieodpłatnego informowania przez jednostki publicznej 
radiofonii i telewizji o prowadzonej działalności nieodpłatnej pożytku publicznego, zgodnie z art. 23a 
ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji.
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1. Pracownicy oraz osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej

1.1. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy
(Należy uwzględnić wszystkie osoby zatrudnione w organizacji na podstawie stosunku pracy (etat lub 
część etatu) w okresie sprawozdawczym, nawet jeżeli obecnie nie są już zatrudnione w organizacji)

15 osób

1.2. Przeciętna liczba zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy w przeliczeniu na 
pełne etaty
(Aby określić przeciętne zatrudnienie należy zsumować wszystkie osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy w 
poszczególnych miesiącach w okresie sprawozdawczym (wraz z ułamkami odpowiadającymi części etatu, np. 0,50 w 
przypadku osoby zatrudnionej na pół etatu), dodać do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy i podzielić przez 12. Wynik 
wpisać z dokładnością do 2 miejsca po przecinku)

10,66 etatów

12 osób1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
(Jeżeli kilka umów cywilnoprawnych było wykonywanych przez jedną osobę, to dana osoba powinna być policzona tylko raz)

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

0 osób fizycznych
2.2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku sprawozdawczego

0 osób prawnych

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym

3.1. Organizacja korzystała ze świadczeń wykonywanych przez wolontariuszy
(Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wolontariuszami są osoby 
fizyczne, które ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonują świadczenia na rzecz organizacji, niezależnie od tego, czy są to 
osoby niezwiązane z organizacją, członkowie, pracownicy, osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej czy 
przedstawiciele władz organizacji)

0 osób
3.2. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres krótszy niż 30 
dni
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym i czasu pracy)

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego

b) inne osoby

0 osób

0 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 605 116,94 zł

2. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej, w związku z prowadzoną działalnością 
pożytku publicznego 

605 116,94 zł

3. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej w związku z prowadzoną przez 
organizację działalnością gospodarczą 

0,00 zł

4. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
zarządzającego organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
(Aby określić przeciętne miesięczne wynagrodzenie należy: 1. zsumować wszystkie kwoty wynagrodzeń wypłacone w ciągu 
roku sprawozdawczego (wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy 
cywilnoprawne); 2. podzielić zsumowaną kwotę  przez  12 (miesięcy) 3. podzielić przez liczbę członków zarządu)

5 062,70 zł

5. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz 
umowy cywilnoprawne
(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4) 

0,00 zł

6. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom innych, 
niż organu zarządzającego, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4)  

0,00 zł

7. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, z pominięciem wynagrodzeń osób, o których mowa w pkt 4-6, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom świadczącym usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej
(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4)  

1 595,94 zł

0 osób
3.4. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres dłuższy niż 6 
miesięcy
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji  w 
okresie sprawozdawczym) 

3.3. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres od 30 dni do 6 
miesięcy
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym)

0 osób

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 0 osób

0 osóbb) inne osoby

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego

b) inne osoby

0 osób

0 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

557 631,34 zł

474 463,75 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

500,00 zł

- inne świadczenia 82 667,59 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 47 485,60 zł

w 
tym:

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 4 554,40 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 600 562,54 zł
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VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym

8. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
członkowi organu zarządzającego, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

16 590,42 zł

9. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
członkowi organu kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0,00 zł

12. Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń
(Można wpisać informacje dotyczące wynagrodzeń, o których mowa 
w pkt 1-11, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych 0,00 zł

VIII. Informacja o działalności zleconej organizacji pożytku publicznego przez organy administracji publicznej  w okresie 
sprawozdawczym

1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu terytorialnego

2. Informacja na temat głównych realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację
(Należy podać nazwę zadania, jego główny(-e) cel(-e), nazwę organu udzielającego dotacji oraz kwotę przyznanej dotacji)

3. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy administracji 
rządowej lub państwowe fundusze celowe

4. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację
(Należy podać nazwę zadania, jego główny(-e) cel(-e), nazwę organu udzielającego dotacji oraz kwotę przyznanej dotacji)

IX. Informacja dotycząca realizowanych przez organizację pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym zamówień 
publicznych
(Należy wpisać realizowane zamówienia publiczne w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych oraz te, do 
których nie stosuje się przepisów ww. ustawy, np. zamówienia, których wartość nie przekroczyła wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 
000 euro) 

Lp Nazwa zadania Cel(-e) zadania Nazwa organu udzielającego dotacji Kwota

10. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
członkowi innych niż organ zarządzający, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając 
wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0,00 zł

11. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
pracownikowi organizacji, z pominięciem wynagrodzeń osób, o których mowa w pkt 8-10, wliczając 
wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz wynagrodzenia wypłaconego 
osobie świadczącej usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

6 000,00 zł

Lp Nazwa zadania Cel(-e) zadania Nazwa organu udzielającego dotacji Kwota

1 PROO - nowe drogi rozwoju 
Fundacji Semafor

wsparcie rozwoju 
instytucjonalnego organizacji 
społeczeństwa obywatelskiego 
oraz zwiększenie udziału 
organizacji w życiu publicznym i 
upowszechnianiu 
demokratycznych norm 
obywatelskości

Narodowy Instytut Wolności - 
Centrum Rozwoju Społeczeństwa 
Obywatelskiego

125 028,28 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne

2. Informacja na temat realizowanych zamówień i kwot otrzymanych na ich realizację

X. Informacje uzupełniające

1. Wykaz spółek, w których organizacja posiada co najmniej 20% udziałów lub akcji w kapitale zakładowym lub co najmniej 20% 
ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym spółki

2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem

3. Informacje o kontrolach przeprowadzonych w organizacji przez organy administracji publicznej w okresie sprawozdawczym

4. Organizacja przeprowadziła badanie sprawozdania finansowego na podstawie ustawy z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości lub rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w 
sprawie obowiązku badania sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego 

5. Dodatkowe informacje
(Można wpisać w poniższe pole inne informacje, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

Imię i nazwisko osoby upoważnionej 
lub imiona i nazwiska  osób 
upoważnionych do składania 

oświadczeń woli w imieniu organizacji

Beata Rybak, Katarzyna Jaryszek Data wypełnienia sprawozdania

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

Lp. Nazwa spółki REGON Siedziba spółki
% udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

1 Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Sieradzu (Punkt przedszkolny) 2

2021-10-13

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP:  2021-10-13 12


	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
	Informacja dodatkowa

