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
Brak zobowiązań finansowych i warunkowych.
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
Nie dotyczy
3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach
Stan środków trwałych na 31.12.2019:
- wartość księgowa 22 785,21
- wartość bilansowa 6 248,00

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
Uzyskane w 2019 przychody

702
732
762
762-1
762-2
762-3
762-3-1

762-4

PRZYCHODY
Sprzedaż usług
Sprzedaż materiałów
Dotacje, darowizny, subwencje
Darowizny od osob fizycznych
Darowizny od osób prawnych
1% podatku PIT
działalność statutowa - wpływy z 1 %
blokada środków na remont stacji
centrarlanej TOPR
Akcja ZRZUTKA na sprzęt dla TOPR
ogółem przychody w 2019

52 100,00
3 935,00
1 098 633,54
47 767,80
7 050,00
758 142,80
2 258 142,80
-1 500 000,00
285 672,94
1 154 668,54

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów
Poniesione w roku 2019 koszty

401
401-1
402
402-1
402-4
402-5

KOSZTY
Amortyzacja
Amortyzacja środków trw.
Materiały i energia
Sprzęt i ekwipunek ratowniczy przekazany
dla TOPR
Materiały biurowe
Pozostałe
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3 575,11
3 575,11
270 402,86
267 889,18
1 795,72
717,96

403

Usługi obce

46 708,69

403-1
403-5
403-6
403-7
404
404-3
404-4
405
406
406-1
407
407-2
407-3

Usługi księgowe
Druk ulotek, reklam itp
Usługi szkoleniowe DG
Pozostałe usługi
Podatki i opłaty
Opłaty bankowe
Opłaty KRS
Wynagrodzenia
Ubezpieczenia społeczne
Składki ZUS, FP i FGŚP
Pozostałe koszty
Wsparcie leczenia
Ubezpieczenia
Wsparcie finansowe - środki przekazane
na rzecz TOPR na działaność statutową

21 000,00
4 827,94
19 200,00
1 680,75
997,70
647,70
350,00
36 100,00
4 785,96
4 785,96
775 424,71
3 000,00
732,88

ogółem koszty

1 137 995,03

407-5

771 691,83

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego
nie dotyczy
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
762-3
762-3-1

1% podatku PIT
działalność statutowa - wpływy z 1 %
blokada środków na remont stacji
centrarlanej TOPR

758 142,80
2 258 142,80
-1 500 000,00

W roku 2019 poniesiono koszty z tytułu 1 % w wysokości zł 768 351,87 - finansowe wsparcie TOPR oraz obsługa księgowa (zł 15 600,00)

Fundacja na dzień 01.01.2019 posiadała na rachunku bankowym kwotę zł pochodzących z 1 % - 984 755,20
Wpływy środków publicznych pochodzących z 1 % w roku 2019 to kwota zł 2 258 142,80. Zablokowano kwotę zł 1 500 000,00,(ze
środków uzyskanych w 2019 roku) w związku z planowym przekazaniem środków w roku 2020 na rzecz TOPR (planowana rozbudowa
stacji centralnej TOPR). Wydatkowano w roku 2019 kwotę zł 768 351,87.
Stan środków pochodzących z 1 % na dzień 31.12.2019 to kwota zł 2 474 546,13.
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

Druk: NIW-CRSO

Data sporządzenia: 2020-03-18
Data zatwierdzenia: 2020-06-26

Helena Lamik

Robert Kidoń
Krzysztof Długopolski
Bolesław Pietrzyk

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

Druk: NIW-CRSO

