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
Organizacja nie ma żadnych zobowiązań z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych
nieuwzględnionych w bilansie. Jedyne zobowiązania finansowe organizacji opisane są w punkcie 3) Uzupełniające dane o aktywach i pasywach.
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
Organizacja nie udziela kredytów członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących, a także nie ma zobowiązań
zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju.
3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach
Inwestycje krótkoterminowe obejmują środki pieniężne w kwocie 4 521 147,95 zł znajdujące się na bieżącym rachunku bankowym.
Fundusz statutowy wykazywany jest w wartości nominalnej.
Na dzień bilansowy Fundacja TAURON wykazuje zysk z lat ubiegłych w wysokości:
722 838,46 zł.
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe obejmują zakup usług od TAURON Polska Energia S.A.
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

Przychody z działalności statutowej – Darowizny otrzymane od Spółek Grupy
TAURON
Pozostałe przychody z działalności statutowej– darowizny i wpłaty dobrowolne
od osób fizycznych i prawnych
Przychody finansowe – uzyskane odsetki

Ogółem przychody

Rok
zakończony Struktura
31 grudnia
[%]
2020

6 495 762,63 zł

Rok
zakończony Struktura
31 grudnia
[%]
2019

98% 3 761 047,72 zł

164 777,80 zł

2%

21 000,00 zł

1%

2 840,10 zł

0%

9 630,68 zł

0%

6 663
380,53 zł

100%

3 791
678,40 zł

100%

W ramach uzyskanych przychodów, w roku bieżącym Fundacja TAURON otrzymała darowizny z przeznaczeniem na realizację celów
związanych z działalnością przeciw pandemii COVID-19 wywoływanej przez koronawirusa SARS-CoV-2.

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

99%

Kwota darowizny na realizację celów statutowych związanych z
działalnością przeciw COVID-19
Spółka / osoby fizyczne

TAURON Polska Energia S.A.

3 500 000,00 zł

Dobrowolne darowizny od osób
fizycznych

164 777,80 zł

Ogółem

3 664 777,80 zł

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów
Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego:
Rok zakończony
Rok zakończony
Struktura [%]
Struktura [%]
31 grudnia 2020
31 grudnia 2019

Rodzaj kosztu

Świadczenia pieniężne, w tym:

3 854 421,62 zł

100% 2 740 532,68 zł

100%

Przekazane darowizny (pozaprojektowe)

3 987 470,00 zł

- 2 530 782,68 zł

-

Zwrot niewykorzystanych darowizn

(253 048,38) zł

-

(60 250,00) zł

-

120 000,00 zł

-

270 000,00 zł

-

100% 2 740 532,68 zł

100%

Koszty związane z realizacją działań projektowych
Ogółem koszty realizacji zadań statutowych

3 854 421,62 zł

W okresie pandemii COVID-19 wywoływanej przez koronawirusa SARS-CoV-2 Fundacja udzieliła wsparcia finansowego szpitalom w
kwocie 2 224 490,00 zł. Ponadto, wsparcie finansowe zostało udzielone 36 szkołom w celu zakupu sprzętu komputerowego dla uczniów z
najbardziej potrzebujących rodzin. Kwota przeznaczona na ten cel to 128 500,00 zł. Łączna kwota środków wydatkowanych w związku z
pandemią wyniosła w roku bieżącym 2 569 990,00 zł.
Fundacja realizowała cele statutowe poza działalnością związaną z pandemią w ramach prac pozaprojektowych, wspierając szpitale, szkoły,
przedszkola, organizacje pozarządowe, organizacje w zakresie kultu religijnego, stowarzyszenia i firmy wpisane do KRS i przekazując w
drodze darowizn kwotę 866 241,00 zł. Darowizny dla osób fizycznych zostały udzielone w kwocie 551 239,00 zł.
Fundacja TAURON realizuje cele statutowe również poprzez realizację prac projektowych:
Rok zakończony Rok zakończony
Projekt
31 grudnia 2020 31 grudnia 2019
Projekt „Domy Pozytywnej Energii”

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

-

150 000,00 zł

Projekt " TAURON Energetyczny Junior Cup"

120 000,00 zł

120 000,00 zł

Ogółem

120 000,00 zł

270 000,00 zł

Otrzymana w roku bieżącym kwota zwrotu z tytułu niewykorzystanych darowizn wyniosła 253 048,38 zł.
Do kosztów ogólnego zarządu Fundacja TAURON zaliczyła wszystkie koszty administracyjne. W roku poprzednim koszty te były
prezentowane w pozycji: Koszty pozostałej działalności statutowej.

Rodzaj kosztu

Rok zakończony
Rok zakończony
Struktura [%]
Struktura [%]
31 grudnia 2020
31 grudnia 2019

Usługi obce
Podatki i opłaty

10 960,55 zł

97%

10 742,02 zł

99%

300,00 zł

3%

150,00 zł

1%

11 260,55 zł

100%

10 892,02 zł

100%

Ogółem
koszty administracyjne

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego
Fundusz założycielski Fundacji wynosi 1 000 000,00 zł i został wpłacony przez Fundatora.
Wartość funduszu nie zmieniła się.
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
Fundacja TAURON, począwszy od 18 listopada 2020 roku posiada status organizacji pożytku publicznego. W okresie sprawozdawczym
Fundacja nie otrzymała środków pieniężnych z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.
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

Data sporządzenia: 2021-03-26
Data zatwierdzenia:
Joanna Szydło-Cegielska

Barbara Stefaniak-Gnyp
Magdalena Szymczuk

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:

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

