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: 984,00
Rozliczenia międyokresowe przychodów zł 4 000 000,00 dotyczą rezerwy środków przeznaczonych na remont stacji centralnej TOPR,
którego rozpoczęcie jest zaplanowane na rok 2023 - będą rozliczane w czasie - w momencie przkazywania środków na rzecz Tatrzańskiego
Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.
Fundacja osiągnęła zysk w wysokość zł 12.624,66
Stan środków na rachunkach bankowych na dzień 31.12.2021 r.
- rachunek bankowy podstawowy zł 4 755 791,38
- rachunek bankowy pomocniczy zł 207 108,60
- rachunek bankowy pomocniczy zł 153 782,33
ogółem środki pieniężne, zł 5 116 682,31
w tym pochodzące z 1% zł - 4 847 555,01
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
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762-1
762-2
762-3
762-3-1

Dotacje, darowizny, subwencje
Darowizny od osob fizycznych
Darowizny od osób prawnych
1% podatku PIT
działalność statutowa

1 180 485,48
130 789,91
73 501,87
976 193,70
976 193,70

Razem przychody

1 180 485,48

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów
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Amortyzacja
Materiały i energia
Materiały biurowe
Pozostałe
Usługi obce
Usługi księgowe
Usługi księgowe 1 %
Usługi księgowe

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP: 2022-07-14

2 416,00
7 489,91
5 698,27
1 791,64
31 857,27
21 900,00
15 600,00
6 300,00

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

Druk ulotek, reklam itp
Pozostałe usługi
Podatki i opłaty
Opłaty bankowe
Opłaty KRS
Wynagrodzenia
Ubezpieczenia społeczne
Składki ZUS, FP i FGŚP
Pozostałe koszty
Wsparcie leczenia
Ubezpieczenia
Wsparcie finansowe TOPR 1%
Inne koszty

3 124,00
6 833,27
3 605,84
3 255,84
350,00
30 600,00
5 673,58
5 673,58
1 086 218,22
8 000,00
804,74
1 077 411,48
2,00

razem koszty

1 167 860,82

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego
Fudusz statutowy nie uległ zmianom,zwiększony został fundusz zapasowy o kwotę zł 565,63 - zysk netto zarok 2020.
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 01.01.2021 r. pochodzącez 1% to kwota złotych 3 754 372,79 , w roku 2021
Fundacja uzyskała z przekazania 1 %podatku PIT 2 186 193,70 ; w roku 2021 z tych środków wydatkowano kwotę zł 1 093 011,48, w tym:
na wsparcie finansowe TOPR- zakup sprzętu,ekwipunku ratowniczego, dofinasowanie utrzymania bazy centrlanej TOPR,
bazy śmigłowca SOKÓŁ i działalności inwestycyjnej TOPRkwotę zł 1 077 411,48 oraz na obsługe księgowo-finansową 15 600,00. Stan
środków z 1 % na koniec 31.12.2021 to kwota zł 4 847 555,01
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
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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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