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Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania 

Dla Rady Fundacji DKMS 

Nasza opinia 

Naszym zdaniem, załączone roczne sprawozdanie finansowe: 

• przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Fundacji DKMS („Fundacja”) na 
dzień 31 grudnia 2021 r. oraz wyniku finansowego i przepływów pieniężnych Fundacji za rok obrotowy 
zakończony w tym dniu zgodnie z mającymi zastosowanie, przepisami ustawy z dn. 29 września 1994 
r. o rachunkowości („Ustawa o rachunkowości”) oraz przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości; 

• jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Fundację przepisami prawa oraz jej statutem; 

• zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych zgodnie z 
przepisami rozdziału 2 Ustawy o rachunkowości. 

Przedmiot naszego badania 

Przeprowadziliśmy badanie rocznego sprawozdania finansowego Fundacji DKMS, które zawiera: 

• bilans na dzień 31 grudnia 2021r.; 

oraz sporządzone za rok obrotowy od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021r.: 

• rachunek zysków i strat; 

• zestawienie zmian w kapitale własnym; 

• rachunek przepływów pieniężnych, oraz 

• informację dodatkową, obejmującą wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe 
informacje i objaśnienia. 

Podstawa opinii 

Podstawa opinii 

Nasze badanie przeprowadziliśmy zgodnie z Krajowymi Standardami Badania w brzmieniu 
Międzynarodowych Standardów Badania przyjętymi uchwałą przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów 
(„KSB”) oraz stosownie do postanowień ustawy z dn. 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach 
audytorskich i nadzorze publicznym („Ustawa o biegłych rewidentach”). Nasza odpowiedzialność zgodnie z 
KSB została dalej opisana w sekcji Odpowiedzialność biegłego rewidenta za badanie sprawozdania 
finansowego. 

Uważamy, że dowody badania, które uzyskaliśmy są wystarczające i odpowiednie, aby stanowić podstawę 
dla naszej opinii. 

Niezależność 

Jesteśmy niezależni od Fundacji zgodnie z Międzynarodowym Kodeksem Etyki Zawodowych Księgowych 
(w tym Międzynarodowymi Standardami Niezależności) wydanym przez Radę Międzynarodowych 
Standardów Etycznych dla Księgowych („Kodeks IESBA”) przyjętym uchwałą Krajowej Rady Biegłych 
Rewidentów oraz z innymi wymogami etycznymi, które mają zastosowanie do naszego badania 
sprawozdań finansowych w Polsce. Wypełniliśmy nasze inne obowiązki etyczne zgodnie z tymi wymogami i 
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Kodeksem IESBA. W trakcie przeprowadzania badania kluczowy biegły rewident oraz firma audytorska 
pozostali niezależni od Fundacji zgodnie z wymogami niezależności określonymi w Ustawie o biegłych 
rewidentach. 

Nasze podejście do badania 

Podsumowanie 

Zaprojektowaliśmy nasze badanie ustalając istotność i oceniając ryzyko istotnego zniekształcenia 
sprawozdania finansowego. W szczególności rozważyliśmy gdzie Zarząd Fundacji dokonał subiektywnych 
osądów; na przykład w odniesieniu do znaczących szacunków księgowych, które wymagały przyjęcia 
założeń oraz rozważenia wystąpienia przyszłych zdarzeń, które z natury są niepewne. Odnieśliśmy się 
również do ryzyka obejścia przez Zarząd kontroli wewnętrznej, w tym – wśród innych spraw – rozważyliśmy 
czy wystąpiły dowody na stronniczość Zarządu, która stanowiłaby ryzyko istotnego zniekształcenia 
spowodowanego oszustwem. 

Istotność 

Na zakres naszego badania miał wpływ przyjęty poziom istotności. Badanie zaprojektowane zostało w celu 
uzyskania racjonalnej pewności czy sprawozdanie finansowe jako całość nie zawiera istotnego 
zniekształcenia. Zniekształcenia mogą powstać na skutek oszustwa lub błędu. Zniekształcenia są uważane 
za istotne, jeżeli można racjonalnie oczekiwać, że pojedynczo lub łącznie mogłyby wpłynąć na decyzje 
ekonomiczne użytkowników podjęte na podstawie sprawozdania finansowego. 

Na podstawie naszego zawodowego osądu ustaliliśmy progi ilościowe dla istotności, w tym ogólną 
istotność w odniesieniu do sprawozdania finansowego jako całości. Progi te, wraz z czynnikami 
jakościowymi umożliwiły nam określenie zakresu naszego badania oraz rodzaj, czas i zasięg procedur 
badania, a także ocenę wpływu zniekształceń, zarówno indywidualnie, jak i łącznie na sprawozdanie 
finansowe jako całość. 

Odpowiedzialność Zarządu i Rady Fundacji za sprawozdanie finansowe 

Zarząd Fundacji jest odpowiedzialny za sporządzenie, na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg 
rachunkowych, rocznego sprawozdania finansowego, które przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji 
majątkowej i finansowej i wyniku finansowego Fundacji zgodnie z, przepisami Ustawy o rachunkowości 
przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości oraz z obowiązującymi Fundację przepisami prawa i 
statutem, a także za kontrolę wewnętrzną, którą Zarząd uważa za niezbędną aby umożliwić sporządzenie 
sprawozdania finansowego niezawierającego istotnego zniekształcenia spowodowanego oszustwem lub 
błędem. 

Sporządzając sprawozdanie finansowe Zarząd Fundacji jest odpowiedzialny za ocenę zdolności Fundacji 
do kontynuowania działalności, ujawnienie, jeżeli ma to zastosowanie, spraw związanych z kontynuacją 
działalności oraz za przyjęcie zasady kontynuacji działalności jako podstawy rachunkowości, z wyjątkiem 
sytuacji kiedy Zarząd albo zamierza dokonać likwidacji Fundacji, albo zaniechać prowadzenia działalności 
albo nie ma żadnej realnej alternatywy dla likwidacji lub zaniechania działalności. 

Zarząd Fundacji oraz członkowie Rady Fundacji są zobowiązani do zapewnienia, aby sprawozdanie 
finansowe spełniało wymagania przewidziane w Ustawie o rachunkowości. Członkowie Rady Fundacji są 
odpowiedzialne za nadzorowanie procesu sprawozdawczości finansowej. 

Odpowiedzialność biegłego rewidenta za badanie sprawozdania finansowego 

Naszymi celami są uzyskanie racjonalnej pewności czy sprawozdanie finansowe jako całość nie zawiera 
istotnego zniekształcenia spowodowanego oszustwem lub błędem oraz wydanie sprawozdania z badania 
zawierającego naszą opinię. Racjonalna pewność jest wysokim poziomem pewności, ale nie gwarantuje, 
że badanie przeprowadzone zgodnie z KSB zawsze wykryje istniejące istotne zniekształcenie. 
Zniekształcenia mogą powstawać na skutek oszustwa lub błędu i są uważane za istotne, jeżeli można 
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racjonalnie oczekiwać, że pojedynczo lub łącznie mogłyby wpłynąć na decyzje ekonomiczne użytkowników 
podjęte na podstawie sprawozdania finansowego. 

Zakres badania nie obejmuje zapewnienia co do przyszłej rentowności Fundacji ani efektywności lub 
skuteczności prowadzenia jej spraw przez Zarząd Fundacji obecnie lub w przyszłości. 

Podczas badania zgodnego z KSB stosujemy zawodowy osąd i zachowujemy zawodowy sceptycyzm, a 
także: 

• identyfikujemy i szacujemy ryzyka istotnego zniekształcenia sprawozdania finansowego 
spowodowanego oszustwem lub błędem, projektujemy i przeprowadzamy procedury badania 
odpowiadające tym ryzykom i uzyskujemy dowody badania, które są wystarczające i odpowiednie, aby 
stanowić podstawę dla naszej opinii. Ryzyko niewykrycia istotnego zniekształcenia wynikającego z 
oszustwa jest większe niż tego wynikającego z błędu, ponieważ oszustwo może dotyczyć zmowy, 
fałszerstwa, celowych pominięć, wprowadzenia w błąd lub obejścia kontroli wewnętrznej; 

• uzyskujemy zrozumienie kontroli wewnętrznej stosownej dla badania w celu zaprojektowania procedur 
badania, które są odpowiednie w danych okolicznościach, ale nie w celu wyrażenia opinii na temat 
skuteczności kontroli wewnętrznej Fundacji; 

• oceniamy odpowiedniość zastosowanych zasad (polityki) rachunkowości oraz zasadność szacunków 
księgowych oraz powiązanych ujawnień dokonanych przez Zarząd Fundacji; 

• wyciągamy wniosek na temat odpowiedniości zastosowania przez Zarząd Fundacji zasady kontynuacji 
działalności jako podstawy rachunkowości oraz, na podstawie uzyskanych dowodów badania, czy 
istnieje istotna niepewność związana ze zdarzeniami lub warunkami, które mogą poddawać w 
znaczącą wątpliwość zdolność Fundacji do kontynuacji działalności. Jeżeli dochodzimy do wniosku, że 
istnieje istotna niepewność, wymagane jest od nas zwrócenie uwagi w sprawozdaniu biegłego 
rewidenta na powiązane ujawnienia w sprawozdaniu finansowym lub, jeżeli takie ujawnienia są 
nieadekwatne, modyfikujemy naszą opinię. Nasze wnioski są oparte na dowodach badania uzyskanych 
do dnia sporządzenia sprawozdania biegłego rewidenta, jednakże przyszłe zdarzenia lub warunki 
mogą spowodować, że Fundacja zaprzestanie kontynuacji działalności; 

• oceniamy ogólną prezentację, strukturę i zawartość sprawozdania finansowego, w tym ujawnienia, oraz 
czy sprawozdanie finansowe przedstawia będące ich podstawą transakcje i zdarzenia w sposób 
zapewniający rzetelną prezentację. 

Komunikujemy się z osobami sprawującymi nadzór odnośnie, między innymi, do planowanego zakresu i 
czasu przeprowadzenia badania oraz znaczących ustaleń badania, w tym wszelkich znaczących słabości 
kontroli wewnętrznej, które zidentyfikujemy podczas badania. 

 

Kluczowym biegłym rewidentem odpowiedzialnym za badanie w imieniu PricewaterhouseCoopers Polska 
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Audyt sp.k., spółki wpisanej na listę firm audytorskich pod 
numerem 144, którego rezultatem jest niniejsze sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta, jest 
Łukasz Głuch. 

  

  

  

Łukasz Głuch 

Kluczowy Biegły Rewident 

Numer ewidencyjny: 12067 

  

Warszawa, 28 kwietnia 2022 r. 



Warszawa

na dzień 31.12.2021

Fundacja DKMS
Altowa 6/9

Sprawozdanie finansowe

NINIEJSZY DOKUMENT STANOWI JEDYNIE KOPIĘ W/W SPRAWOZDANIA 
FINANSOWEGO.

NINIEJSZY DOKUMENT NIE STANOWI ORYGINAŁU SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 
W ROZUMIENIU USTAWY Z DN. 29 WRZEŚNIA 1994 R. O RACHUNKOWOŚCI (Dz. U. 
Z 2021 r., POZ. 217).

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPÓŁKI SPORZĄDZONE ZOSTAŁO W WYMAGANEJ 
PRZEZ USTAWĘ FORMIE ELEKTRONICZNEJ. 

02-386



ul. Sienna 73
PL-00-833 Warszawa

Roedl Outsourcing Sp. z o.o.

Internet www.roedl.pl
Telefon + 48 (22) 696 28 00



Fundacja DKMS

1.

Nazwa pełna jednostki:

1.1.-1.2.

Ulica:
Nr domu:
Nr lokalu:
Miejscowość:
Kod pocztowy:
Poczta:
Gmina:
Powiat:
Województwo:

1.3.

1.4.

8690E

2.

3. Okres objęty sprawozdaniem finansowym:

Altowa
6

Warszawa

Mazowieckie

522-290-86-59

0000318602

NIP:

KRS:

Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana

Nie dotyczy

Kody PKD określające podstawową działalność podmiotu

Czas trwania działalności jednostki

9

M. St. Warszawa

Nieograniczony

01.01.2021 - 31.12.2021

Sprawozdanie finansowe sporządzone za rok obrotowy 2021

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Warszawa

Warszawa

Dane identyfikujące jednostkę

Adres zagraniczny (opcjonalny)

Dane i adres siedziby

02-386

Fundacja DKMS

Wprowadzenie



4. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne

5. Założenie kontynuacji działalności

6. Informacja, czy sprawozdanie finansowe jest sporządzone po połączeniu spółek

7. Zasady (polityka) rachunkowości

7.1. Metody wyceny

Środki trwałe

Środki trwałe ujmuje się w cenach nabycia lub kosztach wytworzenia pomniejszonych o dokonane 
odpisy amortyzacyjne. Cena nabycia obejmuje cenę zakupu oraz inne wydatki związane z 
nabyciem oraz przystosowaniem danego środka trwałego do użytkowania. 

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności 
gospodarczej przez Fundacje.  

Nie istnieją żadne okoliczności wskazujące na zagrożenie dla kontynuowania działalności przez 
Fundacje.

Środki trwałe o wartości początkowej od 3.500,00 PLN do 10.000,00 PLN ujmowane są w 
ewidencji środków trwałych i amortyzowane jednorazowo w miesiącu oddania do użytkowania.

W Fundacji stosowane są następujące zasady rachunkowości, które są zgodne z przepisami 
ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r., poz. 217 - zwaną dalej 
UoR).

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Wprowadzenie



Amortyzacja

Środki trwałe o wartości powyżej 3.500,00 PLN amortyzowane są metodą: 

Jeżeli wartość początkowa przedmiotu długotrwałego użytku nie przekracza kwoty 3.500,00 PLN, 
to składników tych nie zalicza się do środków trwałych i odpisywane są one bezpośrednio jako 
koszt zużycia materiałów, o ile nie zniekształca to istotnie wyniku finansowego za dany rok 
obrotowy.

liniową

Środki trwałe - Stawki amortyzacyjne

Odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz wartości niematerialnych prawnych dokonywane 
są na podstawie planu amortyzacji zawierającego kwoty rocznych odpisów i stawki amortyzacji. 
Umarzania środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych dokonuje się w oparciu o 
aktualny plan amortyzacji. Przy ustalaniu okresu amortyzacji i stawki amortyzacyjnej uwzględnia 
się okres ekonomicznej użyteczności środka trwałego oraz wartości niematerialnej i prawnej oraz 
przewidywaną przy likwidacji cenę sprzedaży netto istotnej pozostałości środka trwałego.

Fundacja stosuje następujące roczne stawki amortyzacyjne: 

Budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej - 10%
Urządzenia techniczne i maszyny -10% - 30%
Środki transportu - 20%
Pozostałe środki trwałe - 14% - 20%

Wprowadzenie



Ujmowanie leasingu

Fundacja kwalifikuje umowy leasingowe oraz inne umowy o podobnym charakterze zgodnie z art. 
3 ust. 4-5 UoR i nie korzysta z uproszczeń.

Opłaty leasingowe z tytułu umów, które nie spełniają warunków umowy leasingu finansowego, 
ujmowane są jako koszty w rachunku zysków i strat metodą liniową przez okres trwania leasingu. 
Zależnie od celu użytkowania przedmiotu leasingu opłaty leasingowe zaliczane są do kosztów 
działalności operacyjnej (w tym: ogólnego zarządu lub sprzedaży) lub pozostałej działalności 
operacyjnej.

Fundacja jest stroną umów leasingowych, na podstawie których przyjmuje do odpłatnego 
używania lub pobierania pożytków obce środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne przez 
uzgodniony okres.

W przypadku umów leasingu, na mocy których następuje przeniesienie zasadniczo całego ryzyka 
i pożytków wynikających z tytułu posiadania aktywów będących przedmiotem umowy, przedmiot 
leasingu jest ujmowany w aktywach jako środek trwały i jednocześnie ujmowane jest 
zobowiązanie w kwocie równej wartości bieżącej minimalnych opłat leasingowych ustalonej na 
dzień rozpoczęcia leasingu. Opłaty leasingowe są dzielone między koszty finansowe i zmniejszenie 
salda zobowiązania w sposób umożliwiający uzyskanie stałej stopy odsetek od pozostałego do 
spłaty zobowiązania. Koszty finansowe ujmowane są bezpośrednio w rachunku zysków i strat.

Środki trwałe będące przedmiotem umowy leasingu finansowego są amortyzowane w sposób 
określony dla własnych środków trwałych. Jednakże, gdy brak jest kontroli nad momentem i 
pewności co do przejścia prawa własności przedmiotu umowy, wówczas środki trwałe używane 
na podstawie umów leasingu finansowego są amortyzowane przez krótszy z dwóch okresów: 
przewidywany okres użytkowania lub okres trwania leasingu.

Wprowadzenie



Materiały

Towary handlowe 

O przydatności lub cechach użytkowych zapasów towarów w celu ustalenia konieczności 
dokonania (lub nie) odpisów aktualizujących decyduje każdorazowo Zarząd Fundacji podczas 
inwentaryzacji rocznej.

Cenę nabycia towarów spełniających warunki zaliczania ich do aktywów nie zwiększa się o koszty 
obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu finansowania zapasu towarów.

Zakupione materiały ujmowane są w księgach pomocniczych w postaci ewidencji ilościowo - 
wartościowej.
Zakupione materiały, dla których nie prowadzi się ewidencji magazynowej, podlegają 
inwentaryzacji metodą spisu z natury na koniec roku obrotowego.
O przydatności lub cechach użytkowych zapasów materiałów w celu ustalenia konieczności 
dokonania (lub nie) odpisów aktualizujących decyduje każdorazowo Zarząd Fundacji podczas 
inwentaryzacji rocznej.

Towary handlowe wykazywane są według cen nabycia, nie wyższych od cen ich sprzedaży na 
dzień bilansowy. Korektę wyceny do ceny sprzedaży na dzień bilansowy dokonuje się poprzez 
dokonanie odpisu aktualizującego.
Cena nabycia obejmuje cenę zakupu oraz inne wydatki związane z nabyciem towarów. Jeżeli 
wydatki związane z nabyciem towarów (np. koszty transportu, ubezpieczenia) nie są istotne, 
towary wycenia się według cen zakupu, nie wyższych od cen ich sprzedaży na dzień bilansowy.

Zakupione towary handlowe ujmowane są w księgach pomocniczych w postaci ewidencji 
ilościowo-wartościowej.
Zakupione towary handlowe, dla których nie prowadzi się ewidencji magazynowej, podlegają 
inwentaryzacji metodą spisu z natury na koniec każdego miesiąca, na koniec każdego kwartału, 
na koniec roku obrotowego.

Materiały wykazywane są według cen nabycia, nie wyższych od cen ich sprzedaży na dzień 
bilansowy. Korektę wyceny do ceny sprzedaży na dzień bilansowy dokonuje się poprzez 
dokonanie odpisu aktualizującego.

Cena nabycia obejmuje cenę zakupu oraz inne wydatki związane z nabyciem materiałów. Jeżeli 
wydatki związane z nabyciem materiałów (np. koszty transportu, ubezpieczenia) nie są istotne, 
materiały wycenia się według cen zakupu, nie wyższych od cen ich sprzedaży na dzień bilansowy. 

Wprowadzenie



Należności długoterminowe i krótkoterminowe

Zobowiązania długoterminowe i krótkoterminowe

Inwestycje krótkoterminowe

Metodologia kalkulacji odpisów aktualizujących zapasy

Obligacje są wyceniane metodą zamortyzowanego kosztu.

Inwestycje w postaci aktywów finansowych zaliczane są do krótkoterminowych aktywów 
finansowych, jeżeli są płatne i wymagalne lub przeznaczone do zbycia w ciągu 12 miesięcy od 
dnia bilansowego lub jeżeli są płatne i wymagalne lub przeznaczone do zbycia w ciągu 12 
miesięcy od dnia ich założenia, wystawienia lub nabycia.

Należności są wyceniane w kwocie wymagającej zapłaty. Kwota ta obejmuje oprócz wartości 
nominalnej należności także odsetki za zwłokę w zapłacie należności. Odsetki te są księgowane na 
dobro przychodów finansowych tylko wtedy, gdy jednostka na dzień bilansowy podejmie decyzję 
o dochodzeniu tych odsetek. 

Odpisów aktualizujących wartość należności nieprzeterminowanych, przeterminowanych, 
spornych i wątpliwych dokonuje się na podstawie decyzji kierownika jednostki.

Zobowiązania są wykazywane w kwocie wymagającej zapłaty. Kwota ta obejmuje oprócz wartości 
nominalnej zobowiązań także odsetki za zwłokę w zapłacie zobowiązań. Odsetki te są 
księgowane w ciągu roku w ciężar kosztów finansowych na podstawie not obciążeniowych od 
dostawcy. Na koniec roku obrotowego odsetki są księgowane w wartości zbiorczej na podstawie 
analizy stanu poszczególnych rozrachunków na koniec roku obrotowego i terminów zapłaty 
ustalonych z dostawcami.

Metoda wyceny rozchodu zapasów

Dla potrzeb wyceny rozchodu zapasów wykorzystywana jest metoda FIFO.

Rozchód inwestycji jednakowych, których ceny nabycia są różne, wycenia się według metody 
FIFO. Ta zasada dotyczy również inwestycji uznanych za jednakowe, ze względu na podobieństwo 
rodzaju i przeznaczenie.

Inwestycje krótkoterminowe na dzień bilansowy wyceniane są według ceny nabycia lub ceny 
rynkowej, w zależności od tego, która z nich jest mniejsza.

Inwestycje krótkoterminowe w księgach na moment ich nabycia lub powstania wycenia się 
według cen zakupu lub nabycia.

Odpisy aktualizujące wartość zapasów dokonywane są raz do roku. Zapasy uznaje się za 
przeterminowane po dwóch latach od momentu przyjęcia ich do ewidencji księgowej i obejmuje 
się je 100% odpisem aktualizującym.

Należności długoterminowe i krótkoterminowe wykazywane są w wartości netto (pomniejszonej o 
odpisy aktualizujące wartość należności).

Wprowadzenie



Inwestycje długoterminowe

Kontrakty na usługi i roboty o okresie realizacji nie dłuższym niż 6 miesięcy

Kontrakty na usługi i roboty o okresie realizacji dłuższym niż 6 miesięcy

 
Rozliczenia międzyokresowe kosztów

Rozchód inwestycji jednakowych, których ceny nabycia są różne, wycenia się według metody 
FIFO. Analogiczne zasady stosuje się do wyceny rozchodu inwestycji długoterminowych uznanych 
za jednakowe, ze względu na podobieństwo rodzaju i przeznaczenia.

Spółka dokonuje czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów, jeżeli dotyczą one przyszłych 
okresów sprawozdawczych. 

Inwestycje długoterminowe w księgach na moment ich nabycia lub powstania wycenia się według 
cen nabycia.

Rezerwa na typowanie jest obliczana jako iloczyn liczby zarejestrowanych potencjalnych dawców 
którym na dzień bilansowy nie wykonano jeszcze badań genetycznych (badań typowania HLA) 
oraz obowiązującej ceny badania.

Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów dokonywane są w wysokości prawdopodobnych 
zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy.

Obligacje są wyceniane metodą zamortyzowanego kosztu.

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Fundacja ujmuje w kosztach roku bieżącego koszty typizacji dotyczące dawców zrekrutowanych 
w danym roku obrotowym.

Inwestycje długoterminowe na dzień bilansowy wyceniane są według ceny nabycia, pomniejszonej 
o odpisy spowodowane trwałą utratą wartości lub według wartości godziwej. 

Wprowadzenie



Rozliczenia międzyokresowe przychodów 

Uznawanie przychodu

Aktywa i rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego 

Ujmowanie i wycena instrumentów finansowych

Rozliczenia międzyokresowe przychodów dokonywane są z zachowaniem ostrożnej wyceny i 
obejmują w szczególności:

- równowartość otrzymanych lub należnych od kontrahentów środków z tytułu świadczeń, 
których wykonanie nastąpi w następnych okresach sprawozdawczych; 
- środki pieniężne otrzymane na sfinansowanie nabycia lub wytworzenia środków trwałych, w tym 
także środków trwałych w budowie oraz prac rozwojowych, jeżeli stosownie do innych ustaw nie 
zwiększają one kapitałów własnych. 

Zaliczone do rozliczeń międzyokresowych przychodów kwoty zwiększają stopniowo pozostałe 
przychody operacyjne, równolegle do odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środków 
trwałych lub kosztów prac rozwojowych sfinansowanych z tych źródeł.

Fundacja stosuje przepisy Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie 
szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji 
instrumentów finansowych.

Instrumenty finansowe są prezentowane również zgodnie z rozporządzeniem o instrumentach 
finansowych i są klasyfikowane jako aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności.

Fundacja odstąpiła od ustalania aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego 
ze względu na to, iż cały wypracowany zysk z działalności gospodarczej przeznacza na cele 
statutowe i korzysta ze zwolnienia podatkowego.

Przychody uznawane są w takiej wysokości, w jakiej jest prawdopodobne, że Fundacja uzyska 
korzyści ekonomiczne, które można wiarygodnie wycenić.

Przychody rozpoznawane są z chwilą faktycznego wykonania usługi.

W Fundacji rozróżniamy dwa rodzaje przychodów: przychody z działalności statutowej (w postaci 
darowizn pieniężnych od osób indywidualnych oraz firm) oraz przychody z działalności 
gospodarczej (powstające w wyniku refakturowania z marżą kosztów procedur medycznych i 
kosztów towarzyszących dot. koordynacji przeszczepienia szpiku od dawcy niespokrewnionego). 
Jednocześnie należy podkreślić, iż działalność gospodarcza prowadzona przez Fundację jest 
działalnością wynikającą ze statutu, ale z uwagi na fakt, że iż jest to działalność pożytku 
publicznego z marżą rozpoznawana jest w księgach Fundacji jako działalność gospodarcza.

Wprowadzenie



7.2. Ustalanie wyniku

7.3. Sposób sporządzania sprawozdania finansowego

Fundacjasporządza rachunek zysków i strat w wersji porównawczej.
Rachunek przepływów pieniężnych sporządzany jest metodą pośrednią.

7.4. Pozostałe

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Prowadzenie ksiąg rachunkowych

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało przez Roedl Outsourcing sp. z o. o. zgodnie z 
najlepszą wiedzą oraz zgodnie z przepisami UoR.

- zasady rachunkowości;

Po dniu bilansowym nie zanotowano zdarzeń mogących wpłynąć na sprawozdanie finansowe.

Wynik finansowy jednostki ustalany jest zgodnie z przepisami rozdziału 4 UoR oraz wprowadzoną 
przez kierownika jednostki polityką rachunkowości.

- sposób sporządzenia rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych.

Wpływ pandemi COVID-19 na sytuację finansową Fundacji

Pod koniec 2019 r. po raz pierwszy pojawiły się wiadomości z Chin dotyczące COVID-19. W 
pierwszych miesiącach 2020 r. wirus rozprzestrzenił się na całym świecie, a jego negatywny 
wpływ objął wiele krajów. Chociaż sytuacja ta wciąż się zmienia, Zarząd zidentyfikował 
negatywne konsekwencje pandemii na działalność jednostki i podjął działania w celu ich 
ograniczenia. Opis wpływu aktualnej sytuacji na sprawozdanie finansowe jednostki znajduje się w 
nocie 11 informacji dodatkowych oraz w sporządzonym przez Zarząd sprawozdaniu z działalności.

W bieżącym roku obrotowym nie uległy zmianie:

Obsługę ksiąg rachunkowych za rok 2021 prowadziła spółka Roedl Outsourcing sp. z o. o. z 
siedzibą w Warszawie, Oddział w Warszawie.

- metody wyceny aktywów i pasywów;
- sposób ustalania wyniku finansowego;

Zdarzenia po dniu bilansowym

Sprawozdanie finansowe spółki sporządzone zostało zgodnie z przepisami UoR oraz 
wprowadzoną przez kierownika jednostki polityką rachunkowości.

Wprowadzenie



Osoba sporządzająca:

Zarząd: 

 Wiceprezes Zarządu

Data sporządzenia sprawozdania finansowego:

Transakcje DKMS na Świecie

- DKMS Germany                                                                                                                                                                                                            
- DKMS Life Science Lab GmbH
- DKMS Registry
- DKMS US
- Fundacion DKMS Chile
nie są jednostkami powiazanymi rozumieniu ustawy o rachunkowości, ale ze względu na inne niż 
wynikające z definicji powiązania, wykazano z nimi transakcje w informacji dodatkowej (nota 7.2). 

Koszty przekazania darowizn

Przekazane przez Fundację darowizny są prezentowane w pozostałych kosztach rodzajowych, ze 
względu na fakt, że są to koszty związany z działalnością Fundacji.

Kontynuacja działalności

Zarząd Fundacji nie stwierdza na dzień podpisania sprawozdania finansowego istnienia faktów i 
okoliczności, które wskazywałyby na zagrożenia dla możliwości kontynuacji działalności przez 
Fundacje w okresie co najmniej 12 miesięcy po dniu bilansowym na skutek zamierzonego lub 
przymusowego zaniechania bądź istotnego ograniczenia przez nią dotychczasowej działalności.

Anna Olszewska

Ewa Magnucka-Bowkiewicz
Stephan Schumacher

Prezes Zarządu

26.04.2022
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AKTYWA 31.12.2021 Rok poprzedni PASYWA 31.12.2021 Rok poprzedni
PLN PLN PLN PLN

 
A. Aktywa trwałe 49 197 494,11 46 640 166,29 A. Kapitał  (fundusz) własny 93 390 581,00 83 041 919,80

 
I. Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 I. Kapitał (fundusz) podstawowy 2 000,00 2 000,00

II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 0,00 0,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0,00 0,00 -

0,00 0,00
2. Wartość firmy 0,00 0,00 III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0,00 0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 - z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0,00 0,00
4. 0,00 0,00 IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0,00 0,00

- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0,00 0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe 176 994,11 517 893,29 - na udziały (akcje) własne 0,00 0,00

V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 83 039 919,80 76 140 726,32
 1. Środki trwałe VI. Zysk (strata) netto 10 348 661,20 6 899 193,48

a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 0,00 0,00 VII. 0,00 0,00
b)

0,00
0,00

c) urządzenia techniczne i maszyny 51 386,93 128 908,05
d) środki transportu 105 363,04 160 120,40
e) inne środki trwałe 20 244,14 36 224,84

176 994,11 325 253,29 B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 8 510 993,01 7 789 760,51

2. Środki trwałe w budowie 0,00 0,00 I. Rezerwy na zobowiązania 2 961 320,31 2 851 420,89
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0,00 192 640,00

1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0,00 0,00
III. Należności długoterminowe 20 500,00 122 273,00 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne

 - długoterminowa 0,00 0,00
1. Od jednostek powiązanych 0,00 0,00 - krótkoterminowa 298 800,48 343 389,99
2. 0,00

0,00

298 800,48 343 389,99

3. Od pozostałych jednostek 20 500,00 122 273,00 3. Pozostałe rezerwy
- długoterminowe 0,00 0,00

IV. Inwestycje długoterminowe 49 000 000,00 46 000 000,00  - krótkoterminowe 2 662 519,83 2 508 030,90
2 662 519,83 2 508 030,90

1. Nieruchomości 0,00 0,00
2. Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe 49 000 000,00 46 000 000,00 II. Zobowiązania długoterminowe 92 942,16 109 644,27

a) w jednostkach powiązanych
- udziały lub akcje 0,00 0,00 1. Wobec jednostek powiązanych 0,00 0,00
- inne papiery wartościowe 0,00 0,00 2.
- udzielone pożyczki 0,00 0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00 3. Wobec pozostałych jednostek

0,00 0,00 a) kredyty i pożyczki 0,00 0,00
b) b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0,00 0,00

- udziały lub akcje 0,00 0,00 c) inne zobowiązania finansowe 92 942,16 109 644,27
- inne papiery wartościowe 0,00 0,00 d) zobowiązania wekslowe 0,00 0,00
- udzielone pożyczki 0,00 0,00 e) inne 0,00 0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00 92 942,16 109 644,27

0,00 0,00
c) w pozostałych jednostkach

- udziały lub akcje 0,00 0,00 III. Zobowiązania krótkoterminowe 5 456 730,54 4 828 695,35
- inne papiery wartościowe 49 000 000,00 46 000 000,00
- udzielone pożyczki 0,00 0,00 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0,00 0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00 a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:

49 000 000,00 46 000 000,00 - do 12 miesięcy 0,00 0,00
- powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00

4. Inne inwestycje długoterminowe 0,00 0,00 0,00 0,00

V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00 b) inne 0,00 0,00

1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0,00 0,00 2. 0,00 0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
- do 12 miesięcy 0,00 0,00

B. Aktywa obrotowe 52 704 079,90 44 191 514,02 - powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00
 0,00 0,00

I. Zapasy 1 122 619,45 1 358 941,51
b) inne 0,00 0,00

1. Materiały 1 054 742,61 1 339 075,69
2. Półprodukty i produkty w toku 0,00 0,00 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 5 456 730,54 4 828 695,35
3. Produkty gotowe 0,00 0,00 a) kredyty i pożyczki 0,00 0,00
4. Towary 17 876,84 19 865,82 b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0,00 0,00
5. Zaliczki na dostawy i usługi 50 000,00 0,00 c) inne zobowiązania finansowe 24 579,96 43 486,80
 d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:

II. Należności krótkoterminowe 12 029 603,94 9 893 104,56 - do 12 miesięcy 4 906 637,14 4 267 573,88
- powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00

1. Należności od jednostek powiązanych 0,00 0,00 4 906 637,14 4 267 573,88
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0,00 0,00

- do 12 miesięcy 0,00 0,00 f) zobowiązania wekslowe 0,00 0,00
- powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00 g)

0,00 0,00
h) z tytułu wynagrodzeń 547,24 900,00

b) inne 0,00 0,00 i) inne 9 198,80 40 287,20

2. 0,00 0,00  4. Fundusze specjalne 0,00 0,00

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
- do 12 miesięcy 0,00 0,00
- powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00

0,00 0,00 IV. Rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00
b) inne 0,00

1. Ujemna wartość firmy 0,00 0,00
3. Należności od pozostałych jednostek 12 029 603,94 9 893 104,56 2. Inne rozliczenia międzyokresowe
 a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: - długoterminowe 0,00 0,00

- do 12 miesięcy 10 430 440,85 8 590 562,27 - krótkoterminowe 0,00 0,00
- powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00 0,00 0,00

10 430 440,85 8 590 562,27

b) 819 804,44 753 772,60

c) inne 779 358,65 548 769,69
d) dochodzone na drodze sądowej 0,00 0,00

III. Inwestycje krótkoterminowe 39 479 361,89 32 865 310,32

1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 39 479 361,89 32 865 310,32
a) w jednostkach powiązanych

- udziały lub akcje 0,00 0,00
- inne papiery wartościowe 0,00 0,00
- udzielone pożyczki 0,00 0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00

0,00 0,00
b) w pozostałych jednostkach

- udziały lub akcje 0,00 0,00
- inne papiery wartościowe 351 400,00 3 265 000,00
- udzielone pożyczki 0,00 0,00

 - inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00
351 400,00 3 265 000,00

c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach 39 104 823,07 29 579 304,56
- inne środki pieniężne 23 138,82 21 005,76
- inne aktywa pieniężne 0,00 0,00

39 127 961,89 29 600 310,32

2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0,00 0,00

IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 72 494,62 74 157,63

C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0,00 0,00

D. Udziały (akcje) własne 0,00 0,00

Aktywa razem 101 901 574,01 90 831 680,31 101 901 574,01 90 831 680,31Pasywa razem

Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka 
posiada zaangażowanie w kapitale

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

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

w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada 
zaangażowanie w kapitale

Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka 
posiada zaangażowanie w kapitale

 

nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością 
nominalną udziałów (akcji)

515 767,40 476 447,47

0,00

budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej 
i wodnej

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego
 (wielkość ujemna)

Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada 
zaangażowanie w kapitale

Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada 
zaangażowanie w kapitale

0,00

Fundacja DKMS, Warszawa
Bilans na dzień 31.12.2021

Zaliczki na wartości niematerialne i prawne



Rok bieżący Rok poprzedni
PLN PLN

A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 99 573 464,98 89 318 138,89

- od jednostek powiązanych 0,00 0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług 99 551 056,87 89 303 253,64
II. Zmiana stanu produktów 0,00 0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0,00 0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 22 408,11 14 885,25
 

B. Koszty działalności operacyjnej 89 285 651,85 82 279 509,19

I. Amortyzacja 473 551,12 244 850,01
II. Zużycie materiałów i energii 1 237 517,35 1 167 242,27
III. Usługi obce 58 955 734,77 54 837 845,15
IV. Podatki i opłaty, w tym: 106 136,00 89 859,00

- podatek akcyzowy 0,00 0,00
V. Wynagrodzenia 11 308 554,06 9 736 764,94
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 2 688 306,61 2 357 298,89

- emerytalne 1 003 513,56 937 597,11
VII. Pozostałe koszty rodzajowe 14 502 991,78 13 837 180,89
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 12 860,16 8 468,04

C. Zysk (strata) ze sprzedaży 10 287 813,13 7 038 629,70
 

D. Pozostałe przychody operacyjne 887 544,08 374 707,55

I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0,00 0,00
II. Dotacje 0,00 0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00 0,00
IV. Inne przychody operacyjne 887 544,08 374 707,55
 

E. Pozostałe koszty operacyjne 81 547,64 126 920,65

I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0,00 0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00 0,00
III. Inne koszty operacyjne 81 547,64 126 920,65

F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 11 093 809,57 7 286 416,60
 

G. Przychody finansowe 1 156 132,09 1 087 016,66

I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0,00 0,00
a) od jednostek powiązanych, w tym: 0,00 0,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0,00 0,00
b) od jednostek pozostałych, w tym: 0,00 0,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0,00 0,00

II. Odsetki, w tym: 1 156 132,09 1 087 016,66
- od jednostek powiązanych 0,00 0,00

III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0,00 0,00
- w jednostkach powiązanych 0,00 0,00

IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0,00 0,00
V. Inne 0,00 0,00
 

H. Koszty finansowe 1 715 434,46 1 345 351,78

I. Odsetki, w tym: 474,80 1 719,70
- dla jednostek powiązanych 0,00 0,00

II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0,00 0,00
- w jednostkach powiązanych 0,00 0,00

III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0,00 0,00
IV. Inne 1 714 959,66 1 343 632,08

I. Zysk (strata) brutto 10 534 507,20 7 028 081,48
 

J. Podatek dochodowy 185 846,00 128 888,00

K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0,00 0,00
 
 

L. Zysk (strata) netto 10 348 661,20 6 899 193,48

Fundacja DKMS, Warszawa
Rachunek zysków i strat

za rok obrotowy od 01.01.2021 do 31.12.2021
(wariant porównawczy)



Rok bieżący Rok poprzedni
PLN PLN

A.

I. Zysk (strata) netto 10 348 661,20 6 899 193,48

II. Korekty razem -1 722 480,83 -2 296 223,23

1. 473 551,12 244 850,01
2. 0,00 0,00
3. -1 156 132,09 -1 087 016,66
4. 0,00 0,00
5. 109 899,42 -1 576 089,73
6. 236 322,06 -417 318,97
7. -2 034 726,38 2 830 282,04
8. 646 942,03 -2 483 792,67
9. 1 663,01 192 862,75
10. 0,00 0,00

III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 8 626 180,37 4 602 970,25

B.

I. Wpływy 1 069 732,09 1 524 916,66

1. 0,00 0,00
2. 0,00 0,00
3. 1 069 732,09 1 524 916,66

a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00
b) w pozostałych jednostkach 1 069 732,09 1 524 916,66

- zbycie aktywów finansowych 0,00 0,00
- dywidendy i udziały w zyskach 0,00 0,00
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0,00 0,00
- odsetki 1 069 732,09 1 524 916,66
- inne wpływy z aktywów finansowych 0,00 0,00

4. Inne wpływy inwestycyjne 0,00 0,00

II. Wydatki 132 651,94 7 251 013,00

1. 132 651,94 251 013,00
2. 0,00 0,00
3. 0,00 7 000 000,00

a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00
b) w pozostałych jednostkach 0,00 7 000 000,00

- nabycie aktywów finansowych 0,00 7 000 000,00
- udzielone pożyczki długoterminowe 0,00 0,00

4. Inne wydatki inwestycyjne 0,00 0,00

III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 937 080,15 -5 726 096,34

C.

I. Wpływy 0,00 0,00

1. 0,00 0,00

2. 0,00 0,00
3. 0,00 0,00
4. 0,00 0,00

II. Wydatki 35 608,95 52 590,08

1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0,00 0,00
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0,00 0,00
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0,00 0,00
4. Spłaty kredytów i pożyczek 0,00 0,00
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0,00 0,00
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0,00 0,00
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 35 608,95 52 590,08
8. Odsetki 0,00 0,00
9. Inne wydatki finansowe 0,00 0,00

III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -35 608,95 -52 590,08

D. Przepływy pieniężne netto razem 9 527 651,57 -1 175 716,17

E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 9 527 651,57 1 175 716,17

- 0,00 0,00

F. Środki pieniężne na początek okresu 29 600 310,32 30 776 026,49

G. Środki pieniężne na koniec okresu, w tym: 39 127 961,89 29 600 310,32
- o ograniczonej możliwości dysponowania 23 138,82 21 005,76

Inne korekty

zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych

Kredyty i pożyczki
Emisja dłużnych papierów wartościowych
Inne wpływy finansowe

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Z aktywów finansowych, w tym:

Na aktywa finansowe, w tym:

Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz 
dopłat do kapitału

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

(metoda pośrednia)

Fundacja DKMS, Warszawa
Rachunek przepływów pieniężnych

za rok obrotowy od 01.01.2021 do 31.12.2021

Amortyzacja
Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)
Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej
Zmiana stanu rezerw
Zmiana stanu zapasów
Zmiana stanu należności
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych



Rok bieżący Rok poprzedni
PLN PLN

I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 83 041 919,80 76 142 726,32
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0,00 0,00
- korekty błędów 0,00 0,00

I.a. 83 041 919,80 76 142 726,32

1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 2 000,00 2 000,00

1.1.Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0,00 0,00
a) zwiększenie (z tytułu) 0,00 0,00

- wydania udziałów (emisji akcji) 0,00 0,00
- 0,00 0,00

b) zmniejszenie (z tytułu) 0,00 0,00
- umorzenia udziałów (akcji) 0,00 0,00
- 0,00 0,00

1.2.Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 2 000,00 2 000,00

2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 0,00 0,00

2.1.Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 0,00 0,00
a) zwiększenie (z tytułu) 0,00 0,00

- emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0,00 0,00
- podziału zysku (ustawowo) 0,00 0,00
- 0,00 0,00

- 0,00 0,00
b) zmniejszenie (z tytułu) 0,00 0,00

- pokrycia straty 0,00 0,00
- 0,00 0,00

2.2. 0,00 0,00

3. 0,00 0,00

3.1.Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0,00 0,00
a) zwiększenie (z tytułu) 0,00 0,00

- 0,00 0,00
- 0,00 0,00

b) zmniejszenie (z tytułu) 0,00 0,00
- zbycia środków trwałych 0,00 0,00
- 0,00 0,00

3.2. 0,00 0,00

Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu

Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną 
wartość)

Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po 
korektach

Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu 
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

Fundacja DKMS, Warszawa

za rok obrotowy od 01.01.2021 do 31.12.2021



Rok bieżący Rok poprzedni
PLN PLN

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Fundacja DKMS, Warszawa

za rok obrotowy od 01.01.2021 do 31.12.2021

4. 0,00 0,00

4.1. 0,00 0,00
a) zwiększenie (z tytułu) 0,00 0,00
b) zmniejszenie (z tytułu) 0,00 0,00

4.2. 0,00 0,00

5. 83 039 919,80 76 140 726,32

5.1. 76 140 726,32 76 140 726,32
- 0,00 0,00
- korekty błędów 0,00 0,00
5.2. 76 140 726,32 70 635 829,74

a) zwiększenie (z tytułu) 6 899 193,48 5 504 896,58
- podziału zysku z lat ubiegłych 6 899 193,48 5 504 896,58

b) zmniejszenie (z tytułu) 0,00 0,00
- wypłata dywidendy 0,00 0,00

5.3.Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 83 039 919,80 76 140 726,32

5.4. 0,00 0,00
- 0,00 0,00
- korekty błędów 0,00 0,00
5.5. 0,00 0,00

a) zwiększenie (z tytułu) 0,00 0,00
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0,00 0,00
- 0,00 0,00

b) zmniejszenie (z tytułu) 0,00 0,00
- pokrycia straty z wyniku roku ubiegłego 0,00 0,00
- 0,00 0,00

5.6.Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0,00 0,00

5.7. 83 039 919,80 76 140 726,32

6. Wynik netto 10 348 661,20 6 899 193,48

a) zysk netto 10 348 661,20 6 899 193,48

II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 93 390 581,00 83 041 919,80

III. 93 390 581,00 83 041 919,80

Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec 
okresu

Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych

Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego 
podziału zysku (pokrycia straty)

Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu

Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach

Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach

Strata z lat ubiegłych na początek okresu

Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości



Fundacja DKMS
Sprawozdanie finansowe sporządzone za rok obrotowy 2021

Rok obrotowy 2021

Urządzenia techniczne i 
maszyny

987 312,03 325 291,94 0,00 0,00 1 312 603,97

Środki transportu 292 039,20 0,00 0,00 0,00 292 039,20

Inne środki trwałe 131 950,28 0,00 0,00 0,00 131 950,28

Ogółem 1 411 301,51 325 291,94 0,00 0,00 1 736 593,45

Urządzenia techniczne i 
maszyny

858 403,98 402 813,06 0,00 0,00 1 261 217,04

Środki transportu 131 918,80 54 757,36 0,00 0,00 186 676,16

Inne środki trwałe 95 725,44 15 980,70 0,00 0,00 111 706,14

Ogółem 1 086 048,22 473 551,12 0,00 0,00 1 559 599,34

Opis

Umorzenie

Stan na 
01.01.2021

Stan na 
31.12.2021

Przemieszczenia 
wewnętrzne (+/-)

Stan na 
01.01.2021

Stan na 
31.12.2021

Przemieszczenia 
wewnętrzne (+/-)

1.1b. Zestawienie rzeczowych aktywów trwałych

Wartość brutto

Zwiększenia, z tytułu 
nabycia

Zmniejszenia z 
tytułu rozchodu

Opis

1.1.-1.2. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

1.1a. Zestawienie wartości niematerialnych i prawnych

Pozycja nie wystąpiła zarówno w roku obrotowym 2021, jak i w roku poprzednim.

Zwiększenia z tytułu 
umorzenia

Zmniejszenia z 
tytułu rozchodu

note 1.1.-1.2



Fundacja DKMS
Sprawozdanie finansowe sporządzone za rok obrotowy 2021

1.1.-1.2. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

Rok obrotowy 2021

128 908,05 51 386,93

160 120,40 105 363,04

36 224,84 20 244,14

192 640,00 0,00

517 893,29 176 994,11

Rok obrotowy 2020

Urządzenia techniczne i 
maszyny

928 939,03 58 373,00 0,00 0,00 987 312,03

Środki transportu 292 039,20 0,00 0,00 0,00 292 039,20

Inne środki trwałe 131 950,28 0,00 0,00 0,00 131 950,28

Ogółem 1 352 928,51 58 373,00 0,00 0,00 1 411 301,51

Opis

Zaliczki na środki trwałe w budowie

Ogółem

1.1b. Zestawienie rzeczowych aktywów trwałych

Stan na 
01.01.2021

Stan na 
31.12.2021

Wartość netto

Urządzenia techniczne i maszyny

Środki transportu

Inne środki trwałe

Opis

Wartość brutto

Stan na 
01.01.2020

Zwiększenia, z tytułu 
nabycia

Przemieszczenia 
wewnętrzne (+/-)

Zmniejszenia z 
tytułu rozchodu

Stan na 
31.12.2020

1.1b. Zestawienie rzeczowych aktywów trwałych

note 1.1.-1.2



Fundacja DKMS
Sprawozdanie finansowe sporządzone za rok obrotowy 2021

1.1.-1.2. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

Rok obrotowy 2020

Urządzenia techniczne i 
maszyny

692 878,23 165 525,75 0,00 0,00 858 403,98

Środki transportu 77 161,44 54 757,36 0,00 0,00 131 918,80

Inne środki trwałe 71 158,54 24 566,90 0,00 0,00 95 725,44

Ogółem 841 198,21 244 850,01 0,00 0,00 1 086 048,22

236 060,80 128 908,05

214 877,76 160 120,40

60 791,74 36 224,84

0,00 192 640,00

511 730,30 517 893,29

Opis

Umorzenie

Zaliczki na środki trwałe w budowie

Ogółem

Stan na 
01.01.2020

Zwiększenia z tytułu 
umorzenia

Przemieszczenia 
wewnętrzne (+/-)

Zmniejszenia z 
tytułu rozchodu

Stan na 
31.12.2020

Opis

1.1b. Zestawienie rzeczowych aktywów trwałych

Urządzenia techniczne i maszyny

Środki transportu

Inne środki trwałe

Wartość netto

Stan na 
01.01.2020

Stan na 
31.12.2020

note 1.1.-1.2



Fundacja DKMS
Sprawozdanie finansowe sporządzone za rok obrotowy 2021

1.1.-1.2. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

Rok obrotowy 2021

Długoterminowe aktywa 
finansowe

46 000 000,00 3 000 000,00 0,00 0,00 49 000 000,00

Ogółem 46 000 000,00 3 000 000,00 0,00 0,00 49 000 000,00

46 000 000,00 49 000 000,00

46 000 000,00 49 000 000,00

1.1c. Zestawienie inwestycji długoterminowych

Zwiększenia, z tytułu 
nabycia

Zmniejszenia z 
tytułu rozchodu

Opis Stan na 
01.01.2021

Stan na 
31.12.2021

Wartość brutto

Przemieszczenia 
wewnętrzne (+/-)

Długoterminowe aktywa finansowe

Ogółem

Wartość netto

Stan na 
31.12.2021

Stan na 
01.01.2021

Opis

note 1.1.-1.2



Fundacja DKMS
Sprawozdanie finansowe sporządzone za rok obrotowy 2021

1.1.-1.2. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

Rok obrotowy 2020

Długoterminowe aktywa 
finansowe

12 054 900,00 37 426 100,00 -3 265 000,00 216 000,00 46 000 000,00

Ogółem 12 054 900,00 37 426 100,00 -3 265 000,00 216 000,00 46 000 000,00

12 054 900,00 46 000 000,00

12 054 900,00 46 000 000,00

1.1c. Zestawienie inwestycji długoterminowych

Opis

Wartość brutto

Stan na 
01.01.2020

Zwiększenia, z tytułu 
nabycia

Przemieszczenia 
wewnętrzne (+/-)

Zmniejszenia z 
tytułu rozchodu

Stan na 
31.12.2020

Wartość netto

Stan na 
01.01.2020

Stan na 
31.12.2020

Opis

Pozycja nie wystąpiła zarówno w roku obrotowym 2021, jak i w roku poprzednim.

1.2. Dane o odpisach aktualizujących długoterminowe aktywa finansowe i 
niefinansowe

Długoterminowe aktywa finansowe

Ogółem

note 1.1.-1.2



Fundacja DKMS
Sprawozdanie finansowe sporządzone za rok obrotowy 2021

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

60 084,60 30 919,81 0,00 43 219,81

0,00 0,00 0,00 0,00

60 084,60 30 919,81 0,00 43 219,81

0,00 60 084,60 0,00 60 084,60

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 60 084,60 0,00 60 084,60

1.3 - 1.10 DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

Wartość gruntów użytkowanych wieczyście

Koszty zakończonych prac rozwojowych oraz wartość firmy, a także wyjaśnienie okresu ich odpisywania, określonego
odpowiednio w art. 33 ust. 3 oraz art. 44b ust. 10 UoR

Ogółem

Wykorzystanie

47 784,60

0,00

47 784,60

Fundacja nie posiada nieamortyzowanych środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy  lub 
umów o podobnym charakterze. 

odpis indywidualny 0,00

Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych lub praw, w tym świadectw udziałowych, zamiennych 
dłużnych papierów wartościowych, warrantów i opcji ze wskazaniem praw, jakie przyznają

Stan na 
01.01.2021

Zwiększenia

Pozycja nie wystąpiła zarówno w roku obrotowym 2021, jak i w roku poprzednim.

Fundacja nie użytkuje wieczyście gruntów.

Zmiany stanu odpisów aktualizujących należności w ciągu roku obrotowego 2020

Tytuł odpisu
Stan na 

01.01.2020
Zwiększenia Wykorzystanie Rozwiązanie

Stan na 
31.12.2020

Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów
najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Zmiany stanu odpisów aktualizujących należności w ciągu roku obrotowego 2021

Dane o odpisach aktualizujących należności

Stan na 
31.12.2021

RozwiązanieTytuł odpisu

odpis indywidualny

odpis ryczałtowy

Fundacja na dzień bilansowy posiadała obligacje.

odpis ryczałtowy

Ogółem 0,00

0,00

note 1.3.-1.10
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1.3 - 1.10 DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

1.8

1.9

Kwota

10 348 661,20

83 039 919,80

93 388 581,00

Zarząd proponuje przeznaczenie zysku na działalność statutową Fundacji.

Fundusz Statutowy Fundacji 

Fundusz Gospodarczy Fundacji 

Jednostka sporządza zestawienie zmian w kapitale własnym.

W ciągu roku obrotowego 2021 nie wystąpiły zmiany w strukturze własności kapitału podstawowego.

1 000,00

2 000,00

Szczegółowy zakres zmian kapitałów zapasowych, rezerwowych oraz kapitału z aktualizacji wyceny (o ile jednostka nie
sporządza zestawienia zmian w kapitale własnym)

Nazwa 

Ogółem

Wartość 

1 000,00

Dane o strukturze własności kapitału podstawowego oraz liczbie i wartości nominalnej subskrybowanych akcji, w tym 
uprzywilejowanych

Założycielem Fundacji jest DKMS Deutsche Knochenmarkspenderdatei gemeinneutzige GmbH.

Zysk netto za rok obrotowy

Nierozliczony zysk/strata z lat ubiegłych

Razem do podziału

note 1.3.-1.10
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1.11

Rok obrotowy 2021

Rezerwa na świadczenia 
urlopowe

343 389,99 0,00 0,00 44 589,51 298 800,48

Badanie i sporządzenie 
sprawozdania finansowego

74 000,00 74 000,00 74 000,00 0,00 74 000,00

Koszty typowania 1 426 623,89 1 349 132,80 1 426 623,89 0,00 1 349 132,80

Rezerwa na koszty WorkUP 
(WU)

960 226,57 980 192,56 0,00 756 280,26 1 184 138,87

Rezerwa na koszty Follow-
UP (FU)

47 180,44 42 945,24 0,00 34 877,52 55 248,16

Ogółem 2 851 420,89 2 446 270,60 1 500 623,89 835 747,29 2 961 320,31

Rok obrotowy 2020

Rezerwa na świadczenia 
urlopowe

328 054,05 343 389,99 328 054,05 0,00 343 389,99

Rezerwa na premie i 
wynagrodzenia

1 243 358,45 0,00 1 243 358,45 0,00 0,00

Badanie i sporządzenie 
sprawozdania finansowego

109 000,00 74 000,00 109 000,00 0,00 74 000,00

Koszty typowania 2 031 212,10 1 426 623,89 2 031 212,10 0,00 1 426 623,89

Rezerwa na koszty WorkUP 
(WU)

344 482,53 960 226,57 344 482,53 0,00 960 226,57

Rezerwa na koszty Follow-
UP (FU)

49 743,49 47 180,44 49 743,49 0,00 47 180,44

Pozostałe rezerwy 321 660,00 0,00 321 660,00 0,00 0,00

Ogółem 4 427 510,62 2 851 420,89 4 427 510,62 0,00 2 851 420,89

Rezerwy na zobowiązania

Tytuł rezerwy
Stan na 

01.01.2021
Zwiększenia Wykorzystanie Rozwiązanie

Stan na 
31.12.2021

Tytuł rezerwy
Stan na 

01.01.2020
Zwiększenia Wykorzystanie Rozwiązanie

Stan na 
31.12.2020

1.11 - 1.15 DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

note 1.11.-1.15
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1.11 - 1.15 DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

1.12

Rok obrotowy 2021

Razem:

do 1 roku
powyżej 1 roku 

do 3 lat
od 3 do 5 lat powyżej 5 lat

Wobec pozostałych 
jednostek

0,00 92 942,16 0,00 0,00 92 942,16

   Inne zobowiązania 
   finansowe

0,00 92 942,16 0,00 0,00 92 942,16

Suma 0,00 92 942,16 0,00 0,00 92 942,16

Rok obrotowy 2020

do 1 roku
powyżej 1 roku 

do 3 lat
od 3 do 5 lat powyżej 5 lat

Wobec pozostałych 
jednostek

0,00 109 644,27 0,00 0,00 109 644,27

   Inne zobowiązania 
   finansowe

0,00 109 644,27 0,00 0,00 109 644,27

Suma 0,00 109 644,27 0,00 0,00 109 644,27

1.13

Spółka nie posiada zobowiązań zabezpieczonych na majątku.

Zobowiązania 
długoterminowe według 

pozycji bilansu

Okres spłaty Razem:

Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki (ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń)

Zobowiązania 
długoterminowe według 

pozycji bilansu

Okres spłaty

Zobowiązania długoterminowe

note 1.11.-1.15
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1.11 - 1.15 DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

1.14

1.15 Należności i zobowiązania wykazywane w więcej niż jednej pozycji bilansu

Pozycja nie wystąpiła zarówno w roku obrotowym 2021, jak i w roku poprzednim.

Pozycja nie wystąpiła zarówno w roku obrotowym 2021, jak i w roku poprzednim.

1.14.b. Bierne rozliczenia międzyokresowe

1.14.c. Rozliczenia międzyokresowe 

Pozycja nie wystąpiła zarówno w roku obrotowym 2021, jak i w roku poprzednim.

Pozostałe

Ogółem

Opłacone z góry prenumeraty, czynsze

Koszty ubezpieczeń majątkowych i 
osobowych

74 157,63

9 732,86

17 811,51

44 950,25

72 494,62

57 721,85

0,00

16 435,78

31.12.2021 31.12.2020Tytuł czynnych rozliczeń międzyokresowych

Wykaz istotnych czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych

1.14.a. Czynne rozliczenia międzyokresowe

note 1.11.-1.15
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1.16

1.17

1.17a

1.18

31.12.2021 31.12.2020

23 138,82 21 005,76

1.19

Informacje o dochodach z tytułu ukrytych zysków w rozumieniu art. 28m ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r.
o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1406, 1492, 1565, 2122 i 2123) - w przypadku
podatników opodatkowanych ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych.

Nie dotyczy

Liczba akcji obejmowanych przez akcjonariuszy w prostej spółce akcyjnej w zamian za wkłady niepieniężne, których 
przedmiotem jest prawo niezbywalne lub swiadczenie pracy, lub usług.

Nie dotyczy

Stan środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku VAT

Środki pieniężne zgromadzone na rachunku VAT, o którym mowa w art. 62a ust.1 ustawy z dn. 29.08.1997 - Prawo 
bankowe

Aktywa niebędące instrumentami finansowymi, wyceniane wg wartości godziwej

Pozycja nie wystąpiła zarówno w roku obrotowym 2021, jak i w roku poprzednim.

1.16 - 1.19 DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także
wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz
charakteru i formy tych zabezpieczeń

Fundacja na dzień bilansowy nie posiada zobowiązań warunkowych.

note 1.16.-1.19
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2.1.

Razem:

99 551 056,87

22 408,11

99 573 464,98

Razem:

89 303 253,64

14 885,25

89 318 138,89

2.2.

34 288 591,30

Pozycja

Przychody ze sprzedaży 
produktów i usług

Przychody ze sprzedaży 
towarów i materiałów

Kraj

9 192 532,03

22 408,11

Przychody ze sprzedaży 
towarów i materiałów

14 885,25 0,00

Kraje UE

45 538 537,48

Eksport

0,00

44 819 987,36

44 819 987,36

Fundacja sporządza rachunek zysków i strat w wariancie porównawczym.

9 001 708,34 46 027 839,25

9 214 940,14

34 288 591,30

46 027 839,25

0,00

45 538 537,48

Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby oraz koszty rodzajowe (tylko w przypadku, gdy jednostka sporządza
rachunek zysków i strat w wariancie kalkulacyjnym)

2. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

Struktura rzeczowa (rodzaje działalności) i terytorialna (rynki geograficzne) przychodów netto ze sprzedaży towarów i
produktów, w zakresie, w jakim te rodzaje i rynki istotnie różnią się od siebie, z uwzględnieniem zasad organizacji
sprzedaży produktów i świadczenia usług

0,00

Rok obrotowy 2021

Rok obrotowy 2020

Pozycja Kraj Kraje UE Eksport

Przychody ze sprzedaży 
produktów i usług

8 986 823,09

Fundacja nie wytworzyła produktów na własne potrzeby, zarówno w bieżącym roku obrotowym jak i w roku poprzednim.

note 2
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2. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

2.3.

2.4.

Produkty 
gotowe

Towary Łącznie:

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 17 876,84 1 072 619,45

0,00 17 876,84 1 072 619,45

Zapasy brutto na 
31.12.2021

Materiały
Półprodukty i 

produkty w toku

0,00 0,00

0,00 0,00Zwiększenia

Wykorzystanie

Rozwiązanie

1 054 742,61 0,00

0,00 0,00

Stan odpisów na 
01.01.2021

Zmiany stanu odpisów aktualizujących zapasy w ciągu roku obrotowego 2021

0,00 0,00

0,00 0,00

Stan odpisów na 
31.12.2021

Zapasy netto na 
31.12.2021

1 054 742,61 0,00

Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Fundacja nie dokonywała odpisów aktualizujących środki trwałe zarówno w bieżącym roku obrotowym, jak i w roku 
poprzednim.

Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe

note 2
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2. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

Produkty 
gotowe

Towary Łącznie:

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 19 865,82 1 358 941,51

0,00 19 865,82 1 358 941,51

2.5.

1 339 075,69 0,00

Stan odpisów na 
01.01.2020

Stan odpisów na 
31.12.2020

Zapasy brutto na 
31.12.2020

Zapasy netto na 
31.12.2020

Rozwiązanie 0,00 0,00

0,00 0,00

1 339 075,69 0,00

0,00 0,00

Zwiększenia 0,00 0,00

Wykorzystanie 0,00 0,00

Materiały
Półprodukty i 

produkty w toku

Zmiany stanu odpisów aktualizujących zapasy w ciągu roku obrotowego 2020

W roku obrotowym 2021 nie zaniechano części działalności oraz nie planuje się jej zaniechania w roku kolejnym.

Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do
zaniechania w roku następnym

note 2
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2. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

2.6.

Zysk kapit. Inne źródła Łącznie:
A. Zysk (strata) brutto za dany rok 0,00 10 534 507,20 10 534 507,20

(-) 0,00 0,00 0,00

(-) 0,00 2 923 280,56 2 923 280,56

0,00 833 520,54 833 520,54
0,00 791 157,78 791 157,78
0,00 1 156 100,00 1 156 100,00
0,00 47 784,60 47 784,60
0,00 94 717,64 94 717,64

(+) 0,00 0,00 0,00

(+) 0,00 14 497 870,08 14 497 870,08

0,00 104 485,00 104 485,00
0,00 14 019 881,15 14 019 881,15
0,00 317 699,92 317 699,92
0,00 55 804,01 55 804,01

Zysk kapit. Inne źródła Łącznie:

(+) 0,00 3 196 244,20 3 196 244,20

0,00 81 516,93 81 516,93
0,00 712 986,18 712 986,18
0,00 2 401 681,09 2 401 681,09
0,00 60,00 60,00

(-) 0,00 1 501 761,08 1 501 761,08

0,00 184,61 184,61

0,00 952,58 952,58
0,00 1 500 623,89 1 500 623,89

0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00

0,00 22 825 445,45 22 825 445,45
0,00 22 825 445,45 22 825 445,45

0,00 978 134,39 978 134,39

0,00 978 134,00 978 134,00

K. Podatek dochodowy 19% 0,00 185 846,00 185 846,00

korekta podatku dochodowego za lata ubiegłe 0,00

Razem podatek dochodowy 185 846,00

Niewypłacone składki ZUS w roku poprzednim zapłacone w roku 
bieżącym

D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, 
ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:

E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów 
(trwałe różnice), w tym:

F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w 
bieżącym roku, w tym:

B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice), w 
tym:

Odpisy aktualizujące należności

Koszty reprezentacji
pozostałe

Różnice kursowe ujemne niezrealizowane
Utworzone rezerwy
Niewypłacone diety

Wypłacone po terminie wynagrodzenia

Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego
(zysku, straty) brutto

Rozwiązanie odpisu na należności

PFRON

pozostałe

Rok obrotowy 2021

Przekazane darowizny

J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym

Wykorzystane rezerwy z roku poprzedniego

Podstawa PDOP (po zaokrągleniu)

I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:
dochód razem do zwolnienia

Naliczone odsetki

G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku 
bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:

H. Strata z lat ubiegłych, w tym:

Różnice kursowe dodatnie niezrealizowane
Rozwiązane rezerwy na koszty utworzone w latach ubiegłych

C. Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku 
bieżącym, w tym:

2.6.a Podatek dochodowy

note 2
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2. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

Zysk kapit. Inne źródła Łącznie:
A. Zysk (strata) brutto za dany rok 0,00 7 028 081,48 7 028 081,48

(-) 0,00 0,00 0,00

(-) 0,00 2 418 253,16 2 418 253,16

0,00 1 212 051,25 1 212 051,25
0,00 1 080 100,00 1 080 100,00
0,00 126 101,91 126 101,91

(+) 0,00 0,00 0,00

(+) 0,00 13 870 204,39 13 870 204,39

0,00 89 321,00 89 321,00
0,00 13 485 488,93 13 485 488,93
0,00 197 666,51 197 666,51
0,00 97 727,95 97 727,95

Zysk kapit. Inne źródła Łącznie:

(+) 0,00 5 033 499,82 5 033 499,82

0,00 126 818,40 126 818,40
0,00 2 054 123,34 2 054 123,34
0,00 184,61 184,61
0,00 952,58 952,58
0,00 2 851 420,89 2 851 420,89

(-) 0,00 4 397 847,31 4 397 847,31

0,00 193,80 193,80

0,00 1 000,00 1 000,00
0,00 4 396 556,01 4 396 556,01
0,00 97,50 97,50

0,00 0,00 0,00

0,00 18 437 328,93 18 437 328,93
18 437 328,93 18 437 328,93

0,00 678 356,29 678 356,29

0,00 678 356,00 678 356,00

K. Podatek dochodowy 19% 0,00 128 888,00 128 888,00

korekta podatku dochodowego za lata ubiegłe 0,00

Razem podatek dochodowy 128 888,00

J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym

Podstawa PDOP (po zaokrągleniu)

F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w 
bieżącym roku, w tym:

Odpisy aktualizujące należności
Różnice kursowe ujemne niezrealizowane
Nieopłacone do ZUS składki - narzuty na wynagrodzenia
Niewypłacone w terminie wynagrodzenia
Utworzone rezerwy

Naliczone odsetki

H. Strata z lat ubiegłych, w tym:

pozostałe

G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku 
bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:

Niewypłacone składki ZUS w roku poprzednim zapłacone w roku 
bieżącym
Wypłacone po terminie wynagrodzenia
Wykorzystane rezerwy z roku poprzedniego
Niewypłacone diety w roku poprzednim, zapłacone w roku bieżącym

E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów 
(trwałe różnice), w tym:

I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:
dochód razem do zwolnienia

Koszty reprezentacji

pozostałe

D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, 
ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:

Rok obrotowy 2020

B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice), w 
tym:

PFRON
Przekazane darowizny

C. Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku 
bieżącym, w tym:

Różnice kursowe dodatnie niezrealizowane

note 2
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2. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

2.7.

2.8.

2.9.

2.10.

2.11.

2.12.

2.6.b Podatek odroczony

Fundacja odstąpiła od ustalania aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego ze względu na to, iż cały 
wypracowany zysk z działalności gospodarczej przeznacza na cele statutowe i korzysta ze zwolnienia podatkowego.

Pozycja nie wystąpiła zarówno w roku obrotowym 2021, jak i w roku poprzednim.

Pozycja nie wystąpiła zarówno w roku obrotowym 2021, jak i w roku poprzednim.

Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe

Spółka nie ponosiła w roku obrotowym 2021 nakładów na niefinansowe aktywa trwałe.

Informacje o kosztach związanych z pracami badawczymi i pracami rozwojowymi, które nie zostały zakwalifikowane
zgodnie z art. 33 ust. 2 do wartości niematerialnych i prawnych

Pozycja nie wystąpiła zarówno w roku obrotowym 2021, jak i w roku poprzednim.

Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły
incydentalnie

Nie dotyczy

Wartość żywności przekazanej organizacjom pozarządowym, z przeznaczeniem na wykonywanie przez te organizacje
zadań w zakresie określonym w art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności, lub
kwota opłaty za marnowanie żywności, o której mowa w art. 5 tej ustawy.

Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt
wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym

Nie planuje się również istotnych nakładów na niefinansowe aktywa trwałe w kolejnym roku obrotowym.

Odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły cenę nabycia towarów lub koszt wytworzenia produktów w roku
obrotowym

Pozycja nie wystąpiła zarówno w roku obrotowym 2021, jak i w roku poprzednim.
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2. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

2.13.

Koszty ogólnego zarządu 9 505 932,87 8 725 054,88

Wynik z działalności operacyjnej 10 287 813,13 7 038 629,70

Przychody z działalności gospodarczej 96 292 471,57 85 801 178,80

Koszty działalności gospodarczej 37 532 850,88 33 725 397,33

Wynik z działalności gospodarczej 58 759 620,69 52 075 781,47

Koszty działalności statutowej w tym: 42 246 868,10 39 829 056,98

- koszty nieodpłatnej działalności pożytku 
publicznego 

42 246 868,10 39 829 056,98

Wynik z działalności statutowej -38 965 874,69 -36 312 096,89

Koszty, przychody statutowe i ekonomiczne Fundacji

2021 2020

Przychody z działalności statutowej w tym: 3 280 993,41 3 516 960,09

- przychody z nieodpłatnej działalności 
pożytku publicznego

3 280 993,41 3 516 960,09
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3.

4.1

E. Bilansowa zmiana środków pieniężnych 

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Przepływy pieniężne netto 

Środki pieniężne na początek roku obrotowego

2021 2020

4 602 970,25

-5 726 096,34

-52 590,08

-1 175 716,17

30 776 026,49

29 600 310,32

8 626 180,37

937 080,15

-35 608,95

9 527 651,57

29 600 310,32

39 127 961,89Środki pieniężne na koniec roku obrotowego

29 600 310,32             

–1 175 716,17             

–                               

21 005,76

2020

23 138,82                     

Środki pieniężne w kasie 

Środki pieniężne na rachunkach bankowych

39 087 371,89              

9 487 061,57                

–                                

–                                

Razem środki pieniężne oraz ekwiwalenty środków pieniężnych
Zmiana środków pieniężnych oraz ekwiwalentów środków 
pieniężnych
Wycena bilansowa środków pieniężnych

Zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych

Środki pieniężne o ograniczonej możliwości dysponowania

–                                

39 087 371,89              

4,29                             

29 600 306,03             

2021

(w przypadku różnic pomiędzy zmianami stanu niektórych pozycji w bilansie oraz zmianami tych samych pozycji 
wykazanymi w rachunku przepływów pieniężnych należy wyjaśnić ich przyczyny)

Zgodnie z art. 30 ust. 1 UoR składniki aktywów i pasywów wyrażone w walutach obcych zostały wycenione na dzień
bilansowy po obowiązujących na ten dzień średnich kursach ustalonych dla określonych walut przez Narodowy Bank
Polski. Walutami, które należało objąć w spółce wyceną na dzień 31.12.2021r. były: euro (EUR), dolar amerykański
(USD). Podstawą wyceny była tabela A kursów średnich nr 254/A/NBP/2021 z dnia 31.12.2021 r., według której kurs
średni EUR wynosił 4,5994 PLN, kurs średni USD wynosił 4,0600 PLN.

3. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

Objaśnienia struktury środków pieniężnych przyjętych do rachunku przepływów pieniężnych (przy stosowaniu metody 
bezpośredniej i pośredniej)
Uzgodnienie przepływów netto z działalności operacyjnej, sporządzone metodą pośrednią (przy stosowaniu metody 
bezpośredniej)

4. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

Na dzień bilansowy 31.12.2020 składniki aktywów i pasywów wyrażone w walutach obcych zostały wycenione po
obowiązujących na ten dzień średnich kursach ustalonych dla określonych walut przez Narodowy Bank Polski.
Podstawą wyceny była tabela A kursów średnich nr 255/A/NBP/2020 z dnia 31.12.2020 r., według której kurs średni
EUR wynosił 4,6148 PLN, kurs średni USD wynosił 3,7584 PLN.

Kursy przyjęte do wyceny pozycji bilansu oraz rachunku zysków i strat wyrażonych w walutach obcych

note 3,4
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5.1.

5.2.

5.3.

2021 2020

116 114

116 114

5.4.

Wynagrodzenie Członków Zarządu 618 313,51

2021 2020

647 333,62

16 000,00Wynagrodzenie Rady Nadzorczej 16 000,00

634 313,51 663 333,62

Informacje o przeciętnym zatrudnieniu w roku obrotowym z podziałem na grupy zawodowe

Wynagrodzenia, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłacone lub należne osobom wchodzącym w skład organów
zarządzających, nadzorujących albo administrujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno) za rok obrotowy
oraz wszelkie zobowiązania wynikające z emerytur i świadczeń o podobnym charakterze dla byłych członków tych
organów lub zobowiązania zaciągnięte w związku z tymi emeryturami, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej
kategorii organu

Przeciętny stan zatrudnienia w roku obrotowym

pracownicy umysłowi

Istotne transakcje zawarte przez spółkę na innych warunkach niż rynkowe ze stronami powiązanymi

Nie wystąpiły takie umowy, zarówno w bieżącym roku obrotowym, jak i w roku poprzednim.

5. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

Warunki transakcji zawieranych przez Spółkę ze stronami powiązanymi w roku obrotowym, jak i w roku poprzednim, nie 
odbiegały od warunków rynkowych.

Informacje o charakterze i celu gospodarczym zawartych przez jednostkę umów nieuwzględnionych w bilansie w 
zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy 

note 5
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5. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

5.5.

5.6.

Zaliczki, kredyty, pożyczki i świadczenia o podobnym charakterze udzielone osobom wchodzącym w skład organów
zarządzających, nadzorujących i administrujących jednostki, ze wskazaniem ich głównych warunków, wysokości
oprocentowania oraz wszelkich kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych, a także zobowiązania zaciągnięte w ich
imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdego z tych organów

Spółka nie wypłacała w/w świadczeń członkom organów zarządzających i nadzorujących, zarówno w bieżącym roku 
obrotowym jak i w roku poprzednim.

20202021

Informacja o wynagrodzeniu firmy audytorskiej, wypłaconym lub należnym za rok obrotowy

87 000,0091 000,00

91 000,00 87 000,00
Badanie ustawowe w rozumieniu art. 2 pkt 1 
ustawy o biegłych rewidentach
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6.1

6.2

6.3

6.4

Przychody i koszty z tytułu błędów popełnionych w latach ubiegłych odnoszonych w roku obrotowym na kapitał
(fundusz) własny

W roku obrotowym 2021 nie dokonywano zmian zasad rachunkowości, w tym metod wyceny.

Dokonane w roku obrotowym zmiany zasad (polityki) rachunkowości, w tym metody wyceny, jeżeli wywierają one
istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki, ich przyczyny i spowodowaną
zmianami kwotę wyniku finansowego oraz zmian w kapitale (funduszu) własnym, oraz przedstawienie zmiany
sposobu sporządzania sprawozdania finansowego wraz z podaniem jej przyczyny

Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu
finansowym oraz o ich wpływie na sytuację majątkową, finansową oraz wynik finansowy jednostki

W roku obrotowym nie dokonywano korekty błędów lat ubiegłych.

Po dniu bilansowym nie wystąpiły istotne zdarzenia, mające wpływ na sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 
2021.

6. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

Informacje liczbowe, wraz z wyjaśnieniem, zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok
poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy

Dane za poprzedni rok obrotowy nie uległy zmianie w porówaniu do zatwierdzonego sprawozdania za rok 2020. Nie 
wprowadzono również żadnych istotnych zmian w metodach prezentacji i wyceny, które mogłyby mieć wpływ na 
porównywalność danych w sprawozdaniu finansowym.
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7.1

7.2

waluta 
transakcji

wartość 
transakcji w 

walucie

wartość 
transakcji w PLN

EUR 738 163,03 3 379 761,13

EUR 2 170 530,00 9 904 563,90

EUR 98 800,00 453 080,20

USD 4 650,00 17 476,56

EUR 29 540,00 134 430,96

waluta 
transakcji

wartość 
transakcji w 

walucie

wartość 
transakcji w PLN

EUR 706 334,83 3 148 885,97

EUR 2 496 788,80 11 001 320,47

Fundacion DKMS Chile Sprzedaż

Zakupy

Zakupy

nazwa innego podmiotu DKMS na świecie

DKMS Germany Zakupy

DKMS US

7. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

Wspólne przedsięwzięcia, które nie podlegają konsolidacji

Informacje o transakcjach z innymi podmiotami DKMS na świecie

Nie dotyczy

Zakupy

Rok obrotowy 2021

Rok obrotowy 2020

DKMS LIFE SCIENCE LAB GMBH

informacja o rodzaju 
transakcji

DKMS Registry

nazwa innego podmiotu DKMS na świecie
informacja o rodzaju 

transakcji

DKMS Germany Zakupy

DKMS LIFE SCIENCE LAB GMBH Zakupy
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7. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

7.3

7.4

7.5

7.6.

Wykaz spółek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale lub 20% w ogólnej liczbie głosów w organie
stanowiącym Spółki

Nie dotyczy

Jeżeli jednostka nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego, korzystając ze zwolnienia lub wyłączeń
informacje o:
 - podstawie prawnej wraz z danymi uzasadniającymi odstąpienie od konsolidacji,

Nie dotyczy

Nazwa, adres siedziby zarządu lub siedziby statutowej jednostki oraz forma prawna każdej z jednostek, których dana
jednostka jest wspólnikiem ponoszącym nieograniczoną odpowiedzialność majątkową 

Nie dotyczy

Informacje o nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na
najwyższym/najniższym szczeblu grupy kapitałowej, w skład której wchodzi spółka jako jednostka zależna, oraz miejscu,
w którym sprawozdanie to jest dostępne

Sprawozdanie finansowe spółki nie podlega konsolidacji.
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8.1.

8.2.

9. W przypadku występowania niepewności co do możliwości kontynuowania działalności opis tych niepewności oraz
stwierdzenie, że taka niepewność występuje, oraz wskazanie czy sprawozdanie finansowe zawiera korekty z tym związane oraz
opis podejmowanych bądź planowanych przez jednostkę działań mających na celu eliminację niepewności

Informacje o spółkach, z którymi nastąpiło połączenie rozliczone metodą łączenia udziałów

8. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

Nie dotyczy

Informacje o spółce, z którą nastąpiło połączenie rozliczone metodą nabycia

9. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

Nie dotyczy, nie istnieją niepewności co do możliwości kontynuowania działalności przez Fundację.
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10.

10.1.

Wartość zakupu
Odsetki 

naliczone

30 000 000,00 69 000,00

3 000 000,00 1 500,00

6 000 000,00 118 200,00

5 000 000,00 124 000,00

2 000 000,00 29 400,00

3 000 000,00 9 300,00

49 000 000,00 351 400,00

10.3.

Podstawowa charakterystyka, ilość i wartość instrumentów finansowych, w tym opis istotnych warunków i terminów, które 
mogą wpływać na wielkość, rozkład w czasie oraz pewność przyszłych przepływów pieniężnych

Aktywa finansowe - charakterystyka instrumentów finansowych

Informacje o odsetkach naliczonych od dłużnych instrumentów finansowych, pożyczek udzielonych i należności własnych 

Informacje dodatkowe w zakresie instrumentów finansowych, zgodnie z §40.1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia
12.12.2001 w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji
instrumentów finansowych

10. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

W roku 2021 wystąpiły odsetki naliczone od obligacji Skarbu Państwa, wyszczególnione w nocie 10.1.

Obligacje Skarbu Państwa Termin wykupu Oprocentowanie

Czteroletnie oszczędnościowe 
obligacje skarbowe

20.12.2024

- 1,30 % w pierwszym okresie 
odsetkowym                                        
-inflacja plus marża 0,75% w 
następnych okresach

Czteroletnie indeksowane obligacje 
skarbowe

17.12.2025

- 1,30 % w pierwszym okresie 
odsetkowym                                        
-inflacja plus marża 0,75% w 
następnych

Czteroletnie indeksowane obligacje 
skarbowe

26.08.2023

- 2,40 % w pierwszym okresie 
odsetkowym
- inflacja plus marża 1,25% w 
następnych okresach

Podsumowanie

Czteroletnie indeksowane obligacje 
skarbowe

27.04.2024

- 2,40 % w pierwszym okresie 
odsetkowym
- inflacja plus marża 1,25% w 
następnych okresach

Czteroletnie indeksowane obligacje 
skarbowe

17.12.2023

- 2,40 % w pierwszym okresie 
odsetkowym
- inflacja plus marża 1,25% w 
następnych okresach

Czteroletnie indeksowane obligacje 
skarbowe

06.10.2024

- 1,30 % w pierwszym okresie 
odsetkowym                                           
- inflacja plus marża 0,75% w 
następnych okresach
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10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

10.8.

10.9.

10.10. Koszty z tytułu odsetek od zobowiązań finansowych

Nie wystąpiły

Informacje o aktywach finansowych wycenianych w wartości godziwej 

Zobowiązania finansowe - charakterystyka instrumentów finansowych

Informacje o niezrealizowanych odsetkach od udzielonych pożyczek i należności własnych, które objęto odpisem aktualizującym 
w roku obrotowym

Nie wystąpiły

Nie wystąpiły

Nie wystąpiły

Nie wystąpiły

Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu

Instrumenty zabezpieczające

Pozostałe zobowiązania finansowe

Nie wystąpiły

Nie wystąpiły
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10.11.

W Fundacji nie występuje znacząca koncentracja ryzyka kredytowego. Fundacja nie posiadała żadnych kredytów ani pożyczek, a 
jedynymi aktywami potencjalnie narażonymi na ryzyko kredytowe są należności z tytułu świadczonych usług. Ze względu na 
charakter prowadzonej działalności Fundacja współpracuje głównie z największymi światowymi rejestrami potencjalnych 
dawców oraz z krajowymi i zagranicznymi klinikami, które są podmiotami  państwowymi o pewnej i sprawdzonej (w wielu 
przypadkach w czasie 10-letniej współpracy) historii kredytowej. Obligacje i środki pieniężne lokowane są w renomowanych 
instytucjach finansowych.

Ryzyko kredytowe

Cele i zasady zarządzania ryzykiem finansowym, w tym dotyczące zabezpieczenia podstawowych rodzajów planowanych 
transakcji oraz uprawdopodobnionych przyszłych zobowiązań

Fundacja jest narażona na ryzyko walutowe w związku z transakcjami sprzedaży oraz zakupu, które są wyrażone w walucie 
obcej EUR i USD. Fundacja minimalizuje ryzyko walutowe poprzez odpowiednie ukształtowanie struktury aktywów i pasywów 
wyrażonych w walutach obcych.
W celu minimalizacji ryzyka kursowego Fundacja stosuje hedging naturalny.

Ryzyko płynności

Fundacja minimalizuje ryzyko płynności poprzez umiejętne zarządzanie kapitałem obrotowym zapewniające zabezpieczenie 
dostępności środków pieniężnych wymaganych do realizacji misji Fundacji przy jednoczesnej optymalizacji ponoszonych 
kosztów.
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11.

11.1

Osoba sporządzająca:

Zarząd:  Prezes Zarządu
 Wiceprezes Zarządu

Ewa Magnucka-Bowkiewicz

Wpływ pandemi COVID-19 na sytuację finansową Fundacji

Data sporządzenia sprawozdania finansowego:

Stephan Schumacher

26.04.2022

Anna Olszewska

11. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

Inne informacje niż wymienione w pozostałych notach, które mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej,
finansowej oraz wynik finansowy jednostki

Rok 2021 był kolejnym rokiem pandemii w Europie, której negatywny wpływ był wyraźnie odczuwalny w gospodarce.
Z uwagi na nałożone obostrzenia, w okresie styczeń-czerwiec żadne terenowe akcje rejestracyjne nie były prowadzone, po czym 
nastąpił ponowny stopniowy powrót do organizacji Dni Dawcy Szpiku. W efekcie, w 2021 roku Fundacja DKMS zarejestrowała 
108 tysięcy potencjalnych dawców (w stosunku do 109 tysięcy potencjalnych dawców zrekrutowanych w roku poprzednim oraz 
209 tysięcy potencjalnych dawców zrekrutowanych w 2019 roku (czyli ostatnim okresie obrachunkowym przed 
rozprzestrzenieniem się pandemii w Europie). Mniejsza liczba zarejestrowanych dawców skutkowała znacznym zmniejszeniem 
kosztów działalności Fundacji (niższe koszty badań genetycznych, materiałów do rejestracji, podróży służbowych, materiałów 
edukacyjnych niż miałoby to miejsce w przypadku prowadzenia działalności w normalnej, nie-pandemicznej rzeczywistości). 

W związku z koniecznością zapewnienia ciągłości pracy koordynatorów medycznych, od czego bezpośrednio zależy zdrowie 
dawców oraz zdrowie i życie pacjentów, oraz w trosce o zapewnienie bezpieczeństwa zdrowia pracowników, we wszystkich 
przypadkach, w których było to możliwe praca większości osób zatrudnionych w Fundacji została przeniesiona z biura do 
środowiska on-line. Efektem tej zmiany były relatywnie niższe koszty utrzymania biura. 
Zarząd Fundacji stale monitorował sytuację prawną w kraju i na świecie dostosowując obowiązujące procedury operacyjne w 
taki sposób, by maksymalnie chronić dobro dawcy i pacjenta. W celu zwiększenia bezpieczeństwa dawców w czasie pobrań 
Zarząd Fundacji kontynuował (podobnie, jak w pierwszym roku pandemii) doposażanie klinik pobierających w niezbędne 
materiały ochrony osobistej. 

Odpowiednie zarządzanie bieżące oraz szybkie reagowanie na zmieniające się uwarunkowania umożliwiły Fundacji obsłużenie, 
podobnie jak w pierwszym roku pandemii) wszystkich otrzymanych zleceń, co jednocześnie oznacza, że wszyscy pacjenci 
otrzymali możliwą pomoc. Jednocześnie, pozytywnie należy ocenić fakt, iż liczba skoordynowanych w 2021 roku procedur 
medycznych w zasadzie wróciła do stanu sprzed pandemii (2021 r. – 1363, 2020 r. 1233, 20219 r. -1368).

Zarząd będzie nadal kontynuował stałe śledzenie sytuacji w kraju i, w miarę zmniejszania się liczby obostrzeń, podejmował 
wszelkie możliwe kroki w celu dalszego złagodzenia skutków pandemii na możliwość realizowania misji Fundacji we wszystkich 
jej aspektach. W chwili obecnej, w ocenie Zarządu Fundacji, nie występuje ryzyko zagrożenia kontynuacji działania, a sytuacja 
finansowa Fundacji jest stabilna.
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