
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 lub 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

Fundacja nie zaciągała ani nie udzielała żadnych pożyczek lub kredytów

3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach

Wykaz środków trwałych:

 - projektor multimedialny – 4 400,00

- materac asekuracyjny – 9 840,

Wartość brutto: 14 240,00

Wartość netto: 3 400,00

Rozliczenia międzyokresowe przychodów  zł  2 790 000,00 dotyczą rezerwy środków przeznaczonych na remont stacji centralnej TOPR,
którego rozpoczęcie jest zaplanowane na rok 2021  - będą rozliczane w czasie - w momencie przekazywania środków na rzecz Tatrzańskiego
Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.

 Fundacja osiągnęła zysk w wysokość  zł  565,63

 Stan środków na rachunkach bankowych  na dzień  31.12.2020 r.

 - rachunek bankowy podstawowy  zł  3 858 508,25

 - rachunek bankowy pomocniczy   zł       33 133,40

ogółem środki pieniężne                 zł   3 891 641,65 

w tym pochodzące z  1%                  zł   3 754 372,79                 

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

 Przychody z działaności gospodarczej 23 123,90

702 szkolenia 10 700,00

732 Sprzedaż materiałów 12 423,90

762 Dotacje, darowizny, subwencje 1 145 557,41

762-1 Darowizny od osob fizycznych 53 357,85

762-2 Darowizny od osób prawnych 12 705,00

762-3 1% podatku PIT 2 369 494,56

 RMP rezerwa na inwestyce TOPR -1 290 000,00

   

   ogółem przychody 1 168 681,31

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

401 Amortyzacja 2 848,00
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402 Materiały i energia 12 301,04

402-3 Wyposażenie 4 505,00

402-4 Materiały biurowe 1 059,03

402-5 Pozostałe 6 737,01

403 Usługi obce 45 534,08

403-1 Usługi księgowe 19 500,00

403-1-1 Usługi księgowe 1 % 15 600,00

403-1-2 Usługi księgowe 3 900,00

403-5 Druk ulotek, reklam itp 3 985,20

403-6 Usługi szkoleniowe 11 750,00

403-7 Pozostałe usługi 10 298,88

404 Podatki i opłaty 1 710,40

404-3 Opłaty bankowe 1 710,40

405 Wynagrodzenia 26 200,00

406 Ubezpieczenia społeczne 4 614,56

407 Pozostałe koszty 1 074 907,60

407-3 Ubezpieczenia 829,70

407-5 Wsparcie finansowe TOPR 1% 1 074 067,90

   

 Razem koszty wariant porównawczy 1 168 115,68

501 Koszty działalności statutowej 1 100 080,94

501-3 Finansowe wsparcie TOPR 1% 1 074 067,90

501-6 Informacja 8 290,20

501-7 Pozostałe koszty statutowe 17 722,84

502 Koszty administacyjne 51 034,96

502-1 Koszty administarcyjne 1 % 15 600,00

502-2 Koszty administarcyjne 35 434,96

510 Koszty działalności gospodarcz 16 999,78

   

 Razem koszty - wariant kalkulacyjny 1 168 115,68

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Fudusz statutowy nie uległ zmianom, zwiękoszny został fundusz zapasowy o kwotę zł 16 673,51 - zysk netto za rok  2019.

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

Stan środków na rachunkach bankowych  na dzień  01.01.2020 r.  pochodzące z  1%    to kwota złotych 2 474 546,13 , w roku 2020
Fundacja   uzyskała   z przekazania  1 %podatku PIT   2 369 494,56 ; w roku 2020 z tych środków wydatkowano kwotę zł         1 089
667,90, w tym:  na wsparcie finansowe TOPR - zakup sprzętu, ekwipunku ratowniczego, dofinasowanie utrzymania bazy centrlanej TOPR, 
bazy śmigłowca SOKÓŁ i działalności inwestycyjnej TOPR kwotę zł  1 074 067,90 oraz na obsługe księgowo-finansową 15 600,00.    Stan
środków z 1 % na koniec  31.12.2020 to kwota zł.  3 754 372,79

 

 

 

8. inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik
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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: 2021-03-31

Data zatwierdzenia: 2021-06-30

Helena Lamik
Robert Kidoń 
Bolesław Pietrzyk 
Krzysztof Długopolski

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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