
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

Dane nie występują.

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

Dane nie występują.

3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach

1) Środki trwałe są amortyzowane metodą liniową, środki o wartości do 3.500,00 zł są amortyzowane jednorazowo, tabela przedstawia
posiadane środki trwałe, kwota netto z umorzeniem dotychczasowym:

                                              BRUTTO                                            NETTO
GRUPA 0 – GRUNTY              180.000,00                                        180.000,00
GRUPA 1 – BUDYNKI              323.214,48                                        274.105,71
GRUPA 2 – BUDOWLE            6.737,58                                            5.171,09
GRUPA 4 – URZĄDZENIA       11.556,00                                          0,00
GRUPA 7 – ŚR. TRANSPORTU 73.943,34                                         320,12
GRUPA8 – POZOSTAŁE           3.700,00                                           2.275,47
RAZEM:                                   599.151,40                                       461.872,39
2) Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe czynne: 15.696,61 zł
W tym: - ubezpieczenia 6.543,70 ZŁ.
- bilety 6.997,97 ZŁ.
3) Fundusz podstawowy: 562.826,87 zł.

4. informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł, w tym w szczególności informacje o przychodach
wyodrębnionych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz informacje o
przychodach z tytułu składek członkowskich i dotacji pochodzących ze środków publicznych

4.1. Darowizny:
W roku podatkowym 2020 r. Fundacja otrzymała łączną wartość darowizn:
381.596,83 zł. - z tego:
1) darowizny pieniężne od krajowych osób fizycznych: 82.785,90 ZŁ
2) darowizny pieniężne od krajowych osób prawnych, instytucji: 24.400,00 ZŁ
3) darowizny pieniężne od osób i instytucji zagranicznych: 180.036,06 ZŁ
4) Wpłaty 1% podatku PIT (OPP): 25.849,87 ZŁ
5) Darowizny rzeczowe (wydruki edukacyjne): 68.345,00 zł.

Darczyńcy – osoby prawne, którzy darowali jednorazowe kwoty powyżej 15.000,00 zł oraz Darczyńcy – osoby prawne, którzy darowali
łącznie kwoty powyżej 35.000,00 zł:
1. CEF EUROPE KILCHZIMMER: 111.105,55 zł
4438 LANGENBRUCK - SZWAJCARIA
2. REVIVAL MOVEMENT ASSOCIATION: 68,345,00 ZŁ.
10 KINALLEN ROAD – NORTHERN IRELAND UK BT25 2NL
Powyższa informacja oraz kopia zeznania CIT-8 za rok 2020 wraz z załącznikami CIT-D, została udostępniona do wglądu (poprzez
wyłożenie) w siedzibie naszej Fundacji:
43-211 Piasek ul. Dworcowa 18.

4.2 Przychody z działalności odpłatnej:
W roku 2020, Fundacja prowadziła działalność odpłatną, gdzie uzyskała przychód: 69.475,00 zł.
1) Organizacja obozów: 69.475,00 ZŁ

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP: 2021-05-04



4.3 Przychody z działalności gospodarczej:
W roku 2020, Fundacja prowadziła drobną działalność gospodarczą (handlową), gdzie uzyskała przychód: 11.474,35 zł., głównie z tytułu
sprzedaży książek, czasopism i innych materiałów. Działalność gospodarcza jest jedynie działalnością uboczną, służącą pozyskiwaniu środków
finansowych na prowadzenie działalności statutowej.
Wszystkie otrzymane przychody służą w całości do wykonywania celów statutowych działania i utrzymania Fundacji.

4.4 Przychody finansowe: 14,91 zł.

4.5 Przychody operacyjne pozostałe: 0,00 zł.

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

5.1 Koszty działalności statutowej
W roku 2020 Fundacja poniosła łączne koszty działalności statutowej pożytku publicznego: 396.286,54 zł.

5.1.1 działalności nieodpłatnej: 2.272,74 zł.
5.1.2 działalności odpłatnej: 63.157,24 zł.
5.1.3 działalności pozostałej statutowej: 330.856,56 zł.
W tym:
- wynagrodzenia pracowników: 207.783,14 zł.
- ubezpieczenie zus pracowników: 41.291,88 zł.
5.2 Koszty działalności gospodarczej
W roku 2020, Fundacja prowadziła drobną działalność gospodarczą, gdzie poniosła koszty bezpośrednie: 980,16 zł. Działalność gospodarcza
jest jedynie działalnością uboczną, służącą pozyskiwaniu środków finansowych na prowadzenie działalności statutowej.
5.3 Koszty finansowe: 0,00
5.4 Koszty operacyjne pozostałe: 13.990,00 zł.

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Fundacja uzyskała zysk za rok 2020 w wysokości: 51.304,39 zł.
Proponuje się przekazać ten zysk w całości na Fundusz statutowy.
Będzie ten zysk wykorzystywany w całości wyłącznie na cele statutowe.
Fundator: Czesław Bassara
Zarząd:
1. Jarosław Korczak Skarbnik
2. Elżbieta Korczak Sekretarz
3. Robert Pielacha Prezes Zarządu
4. Lilianna Groth Członek Zarządu
5. Danuta Śniegoń Członek Zarządu
6. Alicja Krystoń Członek Zarządu
7. Dariusz Nakonowski Członek Zarządu
Sprawozdanie roczne (finansowe) podlega rozpatrzeniu i zatwierdzeniu przez Zarząd przy udziale Rady Fundacji lub jej przedstawiciela, w
formie stosownej uchwały.

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

Wpłaty 1% podatku PIT (OPP): 25.849,87 ZŁ, w całości przeznaczone i wykorzystane na cele statutowe.

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

Dane nie występują.

Data sporządzenia: 2021-03-31
Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP: 2021-05-04



Data zatwierdzenia: 2021-04-21

Ryszard Baron Łukasz Gruszczyński

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, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP: 2021-05-04
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