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SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE  

Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI „INICJATYWA”  

ZA ROK 2020 
(Sprawozdanie opracowano na podstawie Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości  

z dnia 8 maja 2001r w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji z późn. zm) 

 

 

 

  

1) Dane podstawowe; 

 

a) Nazwa:      Fundacja „INICJATYWA” 

b) Adres siedziby i do korespondencji:   ul. Powstańców Warszawskich 38/1 41-902 Bytom 

c) Adres e – miał:    biuro@f-inicjatywa.pl  

d) Data wpisu do KRS:    26.09.2014r   

e) Numer KRS:     0000524980 

f) Numer REGON:     243680245 

g) Członkowie Zarządu Fundacji:  

Prezes Zarządu – Jakub Janiak 

W-ce Prezes Zarządu – Katarzyna Grolik 

 

h) Cele statutowe fundacji:  

1. Tworzenie opracowań, dokumentów, projektów  oraz świadczenie wszelkich usług w obszarze społeczno – 

gospodarczym, 

2. Integrację szeroko pojmowanego środowiska obywatelskiego, ruchów społecznych oraz grup 

mniejszościowych, 

3. Prowadzenie wszelkiej działalności w obszarach: kultury i sztuki, ochrony zabytków  

i budynków w obrębie zainteresowania konserwatora zabytków, sportu, rekreacji, ratowania życia i ochronie 

zdrowia, pomocy społecznej, opieki, wychowania, szkolnictwa, edukacji i nauki, zatrudnienia i instytucji 

rynku pracy, ekonomii społecznej itp. 

4. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych członków i pracowników  Fundacji, 

5. Popularyzację  materiałów i działań o wymiarze społecznym,  ekonomicznym  

i gospodarczym, 

6. Upowszechnianie czynnego nawiązywania i podtrzymywania kontaktów  kulturowych  z krajami wszystkich 

kontynentów, 

7. Umożliwianie jak najszerszego korzystania z dóbr społeczno – gospodarczo - kulturowych. 

 

 

2) Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów statutowych, a także opis      

     głównych zdarzeń prawnych w działalności o skutkach finansowych;  

 

 

a) Zasady działalności statutowej; 

 

Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z: 

✓ darowizn, spadków, zapisów, 

✓ dotacji i subwencji oraz grantów, 

✓ dochodów ze zbiórek i imprez publicznych, 

✓ dochodów z majątku Fundacji. 

✓ pozostałych dochodów z działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego 

 

b) Fundacja realizuje swoje cele statutowe poprzez; 

 

1. Organizowanie wszelkich imprez, akcji, szkoleń, treningów, warsztatów, poradnictwa, konsultacji, 

sympozjów, konferencji, sesji naukowych, debat, wystaw, promocji, aukcji, kiermaszy itp., 

2. Przygotowywanie z możliwością wdrażania wszelkich opracowań, dokumentów, projektów , koncepcji, 

programów, opinii, raportów, ekspertyz, analiz, strategii itp.  

3. Prowadzenie działalności publicystycznej, publikacyjnej i wydawniczej, 

4. Przeprowadzanie zbiórek publicznych, 

5. Przeprowadzanie w budynkach oraz ich obrębie i otoczeniu prac remontowych, modernizacyjnych, 

rewitalizacyjnych w tym w zakresie ochrony terenów zielonych itp., 

6. Pozyskiwanie grantów i innych funduszy zewnętrznych na działalność statutową, 

7. Wspieranie wszystkich sektorów w podejmowanych działaniach na rzecz szeroko pojętego środowiska 
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obywatelskiego, ruchów społecznych oraz grup mniejszościowych, 

8. Prowadzenie wszelkich placówek, ośrodków, zakładów, instytucji o charakterze wspierającym zgodnie z 

celami Fundacji, oraz opiekuńczo – medycznym zgodne z celami Fundacji, 

 

c) Główne działania Fundacji w 2020 roku:  

 

W roku 2020 Fundacja realizowała następujące działania; 

 

W ramach działalności nieodpłatnej: 

 

W roku 2020 kontynuowano realizację trzech projektów, współfinansowanych z środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego tj; 

1. Program Aktywności Lokalnej – „Śródmieście”,  wniosek dla osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne 

dla działania: 9.1. Aktywna integracja dla poddziałania: 9.1.3. Programy aktywnej integracji osób i grup 

zagrożonych wykluczeniem społecznym – OSI, całkowita wartość dofinansowania - 2 721 095,84 zł,  

 

2. Program Aktywności Lokalnej „Godna Starość”, wniosek dla osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne 

dla działania: 9.1. Aktywna integracja dla poddziałania: 9.1.3. Programy aktywnej integracji osób i grup 

zagrożonych wykluczeniem społecznym – OSI, całkowita wartość dofinansowania - 2 567 267,20 zł. 

 

3. Program Usług Społecznych – Aktywny Senior, wniosek dla osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne 

dla działania: 9.1. Aktywna integracja dla poddziałania: 9.2.3. Programy aktywnej integracji osób i grup 

zagrożonych wykluczeniem społecznym – OSI, całkowita wartość dofinansowania - 2 332 596,37 zł. 

 W/w Projekty realizowane były na terenie miasta Bytom (PAL Śródmieście – teren obejmujący dzielnicę 

Śródmieście w Bytomiu, PAL Godna Starość – teren obejmujący dzielnice Śródmieście, Bobrek oraz Rozbark w 

Bytomiu), PUS AS – obejmował dzielnice Śródmieści - we współpracy z Partnerem – Zakładem Doskonalenia 

Zawodowego w Katowicach – Ośrodkiem Kształcenia Zawodowego w Bytomiu. Głównym celem projektów było 

podniesienie poziomu aktywności społecznej i zawodowej mieszkańców wybranych dzielnic miasta Bytom 

poprzez realizację działań środowiskowych o charakterze integracyjnym, zgodnie z metodą organizowania 

społeczności lokalnych oraz w formie Klubu Seniora. W projektach wsparciem objęci byli mieszkańcy z 

wybranych terenów oraz ich otoczenie, przede wszystkim zaś - osoby bezrobotne z rodzin zagrożonych ubóstwem 

lub wykluczeniem społecznym, w tym osoby bezrobotne – będące i niebędące klientami PUP, bierne zawodowo 

oraz osoby starsze, w tym - niepełnosprawne. Liczba osób objęta wsparcie w roku 2020 wynosiła: 

- PAL Śródmieście – 200 osób 

- PAL Godna Starość – 200 osób 

- PUS Aktywny Senior – 50 osób. 

Projekty w swojej ofercie realizowały szeroko pojętą działalność szkoleniowo – doradczą w ramach 

realizowanych instrumentów aktywnej integracji o charakterze społecznym, edukacyjnym, zdrowotnym i 

zawodowym. W ramach oferty realizowano szeroki wachlarz warsztatów rozwoju zainteresowań, koncerty 

integracyjne, wycieczki, karnety na formy kulturalno – sportowe. Ostatni z wymienionych projektów realizowany 

był w formule Klubu Seniora. Ponadto każdy projekt realizował usługi w takich zakresach jak, animacji lokalnej, 

asysty środowiskowej, usług pedagogicznych i pracy socjalnej. 

W ramach działalności odpłatnej: 
 

Kontynuowano współpracę z zespołem AVOCADO który realizowała odpłatnie koncerty na rzecz różnych grup 

społecznych. W roku 2019 przeprowadzono 3 koncerty na terenie całej Polski dla blisko 400 odbiorców. Całość 

uzyskanego wynagrodzenia zostało rozdysponowane na koszty wynikające z organizacji imprez w tym głównie 

wynikających z zawartych z członkami zespołu umów o dzieło. 

 

 

3) Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej wg. Wpisu do KRS ; 

 

   Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej 

 

4) Odpis Uchwał Zarządu Fundacji; 

 

W roku 2020 Zarząd Fundacji podjął następujące Uchwały: 
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1. Uchwały Zarządu Nr 1/2020 z dnia 1.01.2020r. – wprowadzenie polityki rachunkowości. 

2. Uchwały Zarządu Nr 2/2020 z dnia 1.01.2020r. – aktualizacja karty wzorów podpisów. 

3. Uchwały Zarządu z dnia 2.01.2020r. – wprowadzenie regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie PUS-AS 

4. Uchwały Zarządu Nr 1/2020 z dnia 3.02.2020r. – aktualizacja osoby pełniącej funkcje RODO 

5. Uchwały Zarządu Nr 1/2020 z dnia 4.05.2020r. – aktualizacja karty wzorów podpisów. 

6. Uchwały Zarządu Nr 1/2020 z dnia 5.05.2020r. – przyjęcie sprawozdań za 2019 

7. Uchwały Zarządu Nr 2/2020 z dnia 1.01.2020r. – aktualizacja karty wzorów podpisów. 

8. Uchwały Zarządu Nr 1/2020 z dnia 11.05.2020r. – przyjęcie regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie PUS-AS 

9. Uchwały Zarządu Nr 1/2020 z dnia 15.06.2020r. – przyjęcie procedury COVID 

10. Uchwały Zarządu Nr 1/2020 z dnia 10.09.2020r. – wprowadzenie zmian w Uchwale Nr 1/2019 z dnia 10.01.2019  

11. Uchwały Zarządu Nr 2/2020 z dnia 10.09.2020r. – wprowadzenie zmian w Uchwale Nr 5/2019 z dnia 2.01.2019  

12. Uchwała Zarządu Nr 1 z dnia 7.10.2020r – Zmiana Regulaminu Wynagradzania. 

 

 

5) Przychody i Koszty Fundacji; 

 

Forma wszystkich prowadzonych płatności: 

 

Przelewy 

 

Przychody Fundacji: 

 

a. darowizny, spadki, zapisy, 

Osiągnięte przychody: 108.486,54 PLN 

 

b. dotacji i subwencji oraz grantów, 

  Osiągnięte przychody: 2.476.231,18 PLN 

 

c. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych, 

  Osiągnięte przychody: 0,00 PLN 

 

d. dochodów z majątku Fundacji. 

  Osiągnięte przychody: 0,00 PLN 

 

e. pozostałych dochodów z działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego  

Osiągnięte przychody: 16.999,00 PLN 

 

f. pozostałe przychody, 

Osiągnięte przychody: 10.849,30 PLN  

 

Koszty poniesione przez Fundację:  

 

a. Statutowe: 2.463.832,98 PLN 

b. Administracyjne: 123.439,50 PLN  

c. Działalność gospodarcza: 0,00 PLN 

d. Pozostałe koszty: 2.180,58 PLN 

 

6) Pozostałe dane: 

  

a) Liczbie osób zatrudnionych w fundacji z podziałem według zajmowanych stanowisk i z wyodrębnieniem 

osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej:  

 

W ramach działalności nieodpłatnej: 

 

Lider działań środowiskowych – 2 etaty 

Animator lokalny   – 4 etaty 

Specjalista ds. reintegracji  – 1 etat 

Opiekun uczestnika projektu – 3 etaty 

Asystent Osoby Starszej                  - 5 osób 

Pedagog                                           - 1,5 etatu 

Pracownik socjalny                         - 0,5 etatu 

 

W ramach działalności odpłatnej: 0 
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b) Łącznej kwocie wynagrodzeń wypłaconych przez fundacje z podziałem na; 

 

-  wynagrodzenia zasadnicze: 637.175,76 PLN  

-  nagrody: 167.118,00 PLN    

-  premie: 0,00 PLN    

-  inne świadczenia: 77.308,62 PLN   

 

c) Wysokość rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego łącznie członkom zarządu 

i innych organów fundacji oraz osobom kierującym wyłącznie działalnością gospodarczą z podziałem na; 

- wynagrodzenia: 0,00 PLN 

- nagrody: 0,00 PLN 

- premie: 0,00 PLN 

- inne świadczenia: 0,00 PLN 

 

d) Wydatkach na wynagrodzenia: 

- z umów zlecenia: 254.957,60 PLN 

- z umów o dzieło: 24.349,00 PLN  

 

e) Udzielonych przez fundację pożyczkach pieniężnych, z podziałem według ich wysokości, ze wskazaniem 

pożyczkobiorców i warunków przyznania pożyczek oraz z podaniem podstawy statutowej udzielania takich 

pożyczek: Nie dotyczy 

 

f) Kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku:  

 

Stan rachunków bankowych na dzień 31.12.2020:  

- Banku VOLKSWAGEN BANK direct - kwota: 2.185.342,03 PLN 

 

g) Wartości nabytych obligacji oraz wielkości objętych udziałów lub nabytych akcji w spółkach prawa 

handlowego ze wskazaniem tych spółek: Nie dotyczy 

 

h) Nabytych nieruchomości, ich przeznaczeniu oraz wysokości kwot wydatkowanych na to nabycie:  

Nie dotyczy 

 

i) Nabytych pozostałych środków trwałych:  

 

Wyszczególnienie Nakłady poniesione 

Nabyte nieruchomości Nie dotyczy 

     1.modernizacja budynku 
Nie dotyczy 

Nabyte środki trwałe 
93.659,00 PLN 

    1. inwestycja w obcym środku trwałym 
70.000,00 PLN 

    2.  komputery wraz z oprogramowaniem 
19.760,00 PLN 

    3.Ekspres do kawy 
3.899,00 PLN 

 

j) Wartości aktywów i zobowiązań fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach finansowych 

sporządzonych dla celów statystycznych: 

Aktywa trwałe: 100.140,86 PLN  

Aktywa obrotowe: 2.189.089,65 PLN 

Kapitał (fundusz) własny: 27.020,32 PLN 

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania: 2.262.210,19 PLN  

 

k) Fundacja w roku 2020 korzystała z dotacji/ zadań zleconych w tym przetargów od jednostek administracji 

samorządowej – Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskie - w ramach realizacji projektów ; 

 

„Program Aktywności Lokalnej - Śródmieście” – kwota dotacji: 945.764,72 zł 

„Program Aktywności Lokalnej – Godna Starość” -  kwota dotacji: 890.126,74 zł 

„Program Usług Społecznych – Aktywny Senior” -  kwota dotacji: 634.039,72 zł 
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l) Fundacja złoży w terminie do Urzędu Skarbowego roczne rozliczenie finansowe w przypadkach tego 

wymagających.  

 

7) informację, czy fundacja ustanowiona na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach 

jest instytucją obowiązaną w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu 

pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. poz. 723, 1075, 1499 i 2215),  

 

NIE DOTYCZY 

 

8) informację o przyjęciu lub dokonaniu przez fundację ustanowioną na podstawie ustawy z dnia 6 

kwietnia 1984 r. o fundacjach płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 

10 000 euro, bez względu na to, czy płatność jest przeprowadzana jako pojedyncza operacja czy kilka 

operacji, które wydają się ze sobą powiązane, wraz ze wskazaniem daty i kwoty operacji.  
 

NIE DOTYCZY 

 

8) Kontrole 

 

W roku 2020 w Fundacji wszczęta była kontrola NR 128/K/KN2/2020 projektu RPSL.09.01.03-24-0766/17-001- 

PAL Śródmieście, która zakończyła się w roku 2021. 

 

Bytom 17.05.2021r 

 

Sprawozdanie zatwierdził zarząd:  

 

 

Podpisano elektronicznie 

zgodnie z reprezentacją 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki: 

 
1. Uchwały Zarządu Nr 1/2020 z dnia 1.01.2020r. – wprowadzenie polityki rachunkowości. 
2. Uchwały Zarządu Nr 2/2020 z dnia 1.01.2020r. – aktualizacja karty wzorów podpisów. 

3. Uchwały Zarządu z dnia 2.01.2020r. – wprowadzenie regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie PUS-AS 
4. Uchwały Zarządu Nr 1/2020 z dnia 3.02.2020r. – aktualizacja osoby pełniącej funkcje RODO 

5. Uchwały Zarządu Nr 1/2020 z dnia 4.05.2020r. – aktualizacja karty wzorów podpisów. 

6. Uchwały Zarządu Nr 1/2020 z dnia 5.05.2020r. – przyjęcie sprawozdań za 2019 
7. Uchwały Zarządu Nr 2/2020 z dnia 1.01.2020r. – aktualizacja karty wzorów podpisów. 

8. Uchwały Zarządu Nr 1/2020 z dnia 11.05.2020r. – przyjęcie regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie PUS-AS 

9. Uchwały Zarządu Nr 1/2020 z dnia 15.06.2020r. – przyjęcie procedury COVID 
10. Uchwały Zarządu Nr 1/2020 z dnia 10.09.2020r. – wprowadzenie zmian w Uchwale Nr 1/2019 z dnia 10.01.2019  

11. Uchwały Zarządu Nr 2/2020 z dnia 10.09.2020r. – wprowadzenie zmian w Uchwale Nr 5/2019 z dnia 2.01.2019  

12. Uchwała Zarządu Nr 1 z dnia 7.10.2020r – Zmiana Regulaminu Wynagradzania. 
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10-05-2021

01-01-2020 31-12-2020

FUNDACJA "INICJATYWA"

ŚLĄSKIE BYTOM

M.BYTOM BYTOM

POLSKA ŚLĄSKIE

BYTOM M.BYTOM

POWSTAŃCÓW WARSZAWSKICH 38 1

BYTOM 41-902 BYTOM

6 2 6 3 0 1 6 2 1 4 0 0 0 0 5 2 4 9 8 0
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Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne i nieruchomości zaliczane do inwestycji wycenia 
się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia albo wartości przeszacowanej (po aktualizacji 
wyceny środków trwałych), pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe.
Przedmioty o charakterze środków trwałych i wartości niematerialne i prawne o wartości 
powyżej 3.500,00 zł amortyzuje się metodą liniową wg stawek zawartych w załączniku do 
ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
Przedmioty o charakterze środków trwałych o wartości od 1500,00 zł - 3.500,00 zł traktowane 
są jako środki trwałe niskocenne i umarzane są w 100 % w miesiącu przyjęcia ich do 
użytkowania.
Przedmioty o charakterze środków trwałych o wartości do 1500,00 zł księguje w koszty zużycia 
materiałów.
Wartości niematerialne i prawne o wartości do 3.500 zł odpisuje się w koszty jednorazowo.    
Rzeczowe składniki aktywów obrotowych wycenia się według cen zakupu. Wycena obejmuje 
składniki aktywów znajdujące się w magazynach oraz przy uwzględnieniu zasady istotności 
materiały zaliczone w koszty w momencie wydania z magazynu a nie zużyte do dnia 
bilansowego. Wartość nie zużytych materiałów ustala się metodą spisu z natury.    
Należności i zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty.    
Fundusze własne oraz pozostałe aktywa i pasywa wycenia się na dzień bilansowy w wartości 
nominalnej.    
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Wynik finansowy ustalony wg wzoru rachunku zysków i strat określonego w załączniku nr 6 do
ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości
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Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr
6 do ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości
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FUNDACJA "INICJATYWA"

31.12.2020

100 140,86
0,00

100 102,45
0,00
0,00

38,41
2 189 089,65

0,00
1 573,66

2 185 342,03
2 173,96

0,00

27 020,32
1 000,00

0,00
2 907,36

23 112,96
2 262 210,19

0,00
0,00

203 863,83
2 058 346,36
2 289 230,51

86 189,88
0,00

85 375,00
0,00
0,00

814,88
372 640,70

0,00
754,25

366 151,02
5 735,43

0,00

3 907,36
1 000,00

0,00
7 557,77

-4 650,41
454 923,22

0,00
0,00

49 408,60
405 514,62
458 830,58

2 289 230,51 458 830,58

2020 2019

zł
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FUNDACJA "INICJATYWA"

01.01.2020 - 31.12.2020

zł

2020

2 601 716,72

2 584 717,72

16 999,00

0,00
2 463 832,98

2 452 755,17

11 077,81

0,00

137 883,74
0,00

0,00

0,00

123 439,50
14 444,24

10 849,30

2 030,44

0,00

150,14

23 112,96
0,00

23 112,96

2019

1 744 760,38

1 663 660,38

81 100,00

0,00
1 712 942,27

1 620 322,27

92 620,00

0,00

31 818,11
0,00

0,00

0,00

47 468,52
-15 650,41

11 000,00

0,00

0,00

0,00

-4 650,41
0,00

-4 650,41



Drukowane programem DRUKI GOFIN Wydawnictwa Podatkowego GOFIN - www.Druki.Gofin.pl

23 112,96

-4 129 062,92 0,00 0,00

-372 439,62 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

2 577 305,37 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

1 901 084,21 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

zł

Liczba dołączonych opisów: 1 Liczba dołączonych plików: 1



Informacja dodatkowa

Informacja dodatkowa
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1.

2.

3.

Wyszczególnienie według pozycji 
bilansowych

Wartość początkowa 
na początek roku 

obrotowego

Zwiększenia z tytułu 
inwestycji, 

aktualizacji i inne

Zmniejszenia 
wartości początkowej

Stan na koniec roku 
obrotowego

1 grunty 0,00

2. budynki i budowle 63 000,00 70 000,00 133 000,00

3. urządzenia techniczne i maszyny 28 924,95 28 924,95

4. środki transportu 0,00

5. inne środki trwałe 17 256,03 23 659,00 40 915,03

6. środki trwałe w budowie 30 000,00 40 000,00 70 000,00 0,00

7. zaliczki na środki trwałe 16 000,00 16 000,00 0,00

Razem: 155 180,98 133 659,00 86 000,00 202 839,98

     Wyszczególnienie według            
pozycji bilansowych
(środków trwałych)

Umorzenie na 
początek roku 
obrotowego

Zwiększenia umorzeń 
środków trwałych

Zmniejszenia 
umorzeń środków 

trwałych

Stan na koniec roku 
obrotowego

1. budynki i budowle 23 625,00 12 716,67 36 341,67

2. urządzenia techniczne i maszyny 28 924,95 28 924,95

3. środki transportu 0,00 0,00

4. inne środki trwałe 17 256,03 20 214,88 37 470,91

Razem: 69 805,98 32 931,55 0,00 102 737,53

Wyszczególnienie według      pozycji 
bilansowych

Wartość początkowa 
na początek roku 

obrotowego

Zwiększenia z tytułu 
nowych inwestycji i 

inne

Zmniejszenia 
wartości 

niematerialnych i 
prawnych

Stan na koniec roku 
obrotowego

Wartości niematerialne i prawne 541,20 7 080,00 7 621,20

Zaliczki na wartości                         
niematerialne i prawne

0,00

Razem: 541,20 7 080,00 0,00 7 621,20

Zmiany w ciągu roku obrotowego wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz długoterminowych 
aktywów finansowych

a) Środki trwałe

b) Umorzenie środków trwałych

c) Wartości niematerialne i prawne

FUNDACJA "INICJATYWA"

(nazwa jednostki)

Informacja dodatkowa na dzień 31.12.2020

41-902 Bytom
UL. Powstańców Warszawskich 38/1

W Fundacji nie wystąpiły żadne zobowiązania finansowe, w tym z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i 
poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie, jak również nie wystąpiły żadne zobowiązania 
dotyczące emerytur oraz zobowiązania na rzecz jednostek powiązanych lub stowarzyszonych.

Fundacja nie udzieliła żadnych zaliczek i kredytów członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących, a także 
nie zaciągnęła żadnych zobowiązań w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju.



Wyszczególnienie według       pozycji 
bilansowych

Umorzenie na 
początek roku 
obrotowego

Zwiększenia 
umorzeń:

Zmniejszenia 
umorzeń 

Stan na koniec roku 
obrotowego

Wartości niematerialne i prawne 541,20 7 080,00 7 621,20

Razem: 541,20 7 080,00 0,00 7 621,20

Wyszczególnienie według pozycji 
bilansowych

Wartość na początek 
roku

Zwiększenia w ciągu 
roku

Zmniejszenia w ciągu 
roku

Stan na koniec roku 
obrotowego

1. Udziały i akcje

2. Papiery wartościowe

Razem: 0,00 0,00 0,00 0,00

4.

do 1 roku
 powyżej 1 roku      

do 3 lat
powyżej 3 roku     do 

5 lat
powyżej 5 lat

Zobowiązania długoterminowe (razem)

Zobowiązania krótkoterminowe,                                    
w tym:

203 863,83 0,00 0,00 0,00

1. z tytułu dostaw i usług 33 009,47

2. z tytułu podatków i ubezp. społ. 36 833,26

3. z tytułu wynagrodzeń 66 535,10

4. inne 67 486,00

Razem zobowiązania 203 863,83 0,00 0,00 0,00

5.

do 1 roku
 powyżej 1 roku       

do 3 lat
powyżej 3 roku       

do 5 lat
powyżej 5 lat

Należności długoterminowe (razem)

Należności krótkoterminowe,                      
w tym:

1 573,66 0,00 0,00 0,00

1. z tytułu dostaw i usług

2. z tytułu podatków i ubezp. społ. 2,00

3. z tytułu wynagrodzeń 1 215,00

4. inne 356,66

Razem należności 1 573,66 0,00 0,00 0,00

6.

Materiały
Produkty i produkcja 

w toku
Towary

Zaliczki na dostawy                        
i usługi

Stan na koniec roku:

Zobowiązania płatne:

d) Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych

e) Aktywa finansowe

Podział zobowiązań według rodzaju o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową okresie spłaty

Wyszczególnienie zobowiązań

Podział należności  według rodzaju o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową okresie spłaty

Wyszczególnienie należności
Zobowiązania płatne:

Informacja o strukturze zapasów



7.

Fundusz statutowy Pozostałe fundusze

                  1 000,00                                  -      

                              -                                    -      

                              -                                    -      

                  1 000,00                                  -      

8.

krótkoterminowe długoterminowe

                  2 173,96                            38,41    

                  1 274,84                            38,41    

                     807,04                                  -      

                        92,08                                  -      

                              -                                    -      

           1 972 285,30                    86 061,06    

           1 972 285,30                    86 061,06    

9.

PLN

2 584 717,72

2 476 231,18

0,00

0,00

0,00

2 476 231,18

9 444,24

99 042,30

0,00

0,00

0,00

Wyszczególnienie

Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego i pozostałych funduszy

1. Stan na początku roku

2. Zwiększenia

     z tego z tytułu:

     1)

3. Stan na koniec roku (1+2-3)

Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych

Wyszczególnienie
Stan wartości na koniec roku:

     z tego z tytułu:

     1) 

2. Zmniejszenia

     1)

3. Przychody podlegające rozliczaniu w czasie:

1. Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów:

     z tego z tytułu:

     1) oprogramowanie antywirusowe

     2) domena, pakiet stron www

     3) ubezpieczenie OC

Informacjach o uzyskanych przychodach

Rodzaj przychodu

1. Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego ogółem, w tym:

     a) dotacje, w tym:

          - dotacje z budżetu państwa

     z tego z tytułu:

     1) dotacje rozliczane w czasie

2. Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów:

     z tego z tytułu:

          - dotacje z budżetu gminy

          - inne dotacje krajowe

          - dotacje EFS

     b) darowizny od osób fizycznych

     c) darowizny od osób prawnych

     d) 1% podatku

     e) zasiłki celowe 

     f) przychody ze zbiórek publicznych



0,00

0,00

0,00

16 999,00

0,00

10 849,30

0,00

2 612 566,02

10.

PLN

2 452 755,17

254 783,12

727 865,74

0,00

1 224 397,33

187 076,43

40 011,55

18 621,00

11 077,81

228,81

0,00

0,00

10 849,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

123 439,50

34 879,27

80 039,14

1 550,00

0,00

0,00

0,00

6 971,09

2 030,44

150,14

2 589 453,06

2. Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego

3. Przychody z działalności gospodarczej

     g) inne przychody statutowe

     h) składki członkowskie

1. Koszty realizacji zadań statutowych działalności nieodpłatnej pożytku publicznego, w tym:

     a) Zużycie materiałów i energii

     b) Usługi obce

     c) Podatki i opłaty

     d) Wynagrodzenia

     i) inne

4. Pozostałe przychody

5. Przychody finansowe

Razem przychody (1+2+3+4+5)

Informacja o kosztach poniesionych przez organizację

     g) Pozostałe

3. Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych

     e) Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia

     f) Amortyzacja 

     g) Pozostałe

2. Koszty realizacji zadań statutowych działalności odpłatnej pożytku publicznego, w tym:

     a) Zużycie materiałów i energii

     b) Usługi obce

6. Pozostałe koszty

7. Koszty finansowe

Razem koszty (1+2+3+4+5+6+7)

     f) Amortyzacja 

     g) Pozostałe

     c) Podatki i opłaty

     d) Wynagrodzenia

4. Koszty działalności gospodarczej

5. Koszty ogólnego zarządu

     e) Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia

Rodzaj kosztu

     b) Usługi obce

     a) Zużycie materiałów i energii

     c) Podatki i opłaty

     d) Wynagrodzenia

     e) Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia

     f) Amortyzacja 



11. Informacja o stanie rezerw

Wyszczególnienie
Wartość na początek 

roku obrotowego
Zwiększenia Zmniejszenia 

Stan na koniec roku 
obrotowego

Krótkoterminowe, w tym:                               -                                    -                                    -                                    -      

-

Długoterminowe, w tym:                               -                                    -                                    -                                    -      

-

Razem: 0,00 0,00 0,00 0,00

14.

15.

16.

17.

18.

Cena zakupu

70 000,00

19 760,00

3 899,00

komputery wraz z oprogramowaniem działalność statutowo- administracyjna

2 185 342,03

Informacja o posiadanych obligacjach - nie występują

Przeznaczenie

Informacja o udzielonych pożyczkach, gwarancjach i poręczeniach - nie wystąpiły

Informacja o środkach pieniężnych w kasie i na rachunkach bankowych

Nazwa banku Kwota

Środki pieniężne w Banku Volkswagen Bank

Środki pieniężne w kasie 0,00

Środki pieniężne w Banku

Nabyte nieruchomości

Nabyte środki trwałe

Razem: 2 185 342,03

Informacja o posiadanych udziałach i akcjach w spółkach prawa handlowego - nie występują

Informacja o nabytych nieruchomościach i pozostałych środkach trwałych 

Wyszczególnienie

ekspres do kawy działalność statutowo- administracyjna

inwestycja w obcym środku trwałym działalność statutowo- administracyjna

0,00



19.

Przychody bilansowe: 2 612 566,02 zł         

372 439,62 zł             

2 025 271,36 zł         
-  zł                          
-  zł                          

Przychody podatkowe: 4 265 397,76 zł         

Koszty bilansowe: 2 589 453,06 zł         

2 452 755,17 zł         

-  zł                          

122 518,31 zł             

-  zł                          

30,75 zł                      

-  zł                          

-  zł                          

-  zł                          

-  zł                          

-  zł                          

-  zł                          

2 001,14 zł                 

12 147,69 zł               

Dochód podatkowy: 4 253 250,07 zł         

4 253 250,07 zł         

- art. 17 ust. 1 pkt 4 124 187,15 zł             

- art. 17 ust. 1 pkt 23, 24, 47 4 129 062,92 zł         

- art. 17 ust. 1 pkt 40 -  zł                          

Podstawa opodatkowania -  zł                          

-  zł                          

Wyjaśnienie różnic pomiędzy wynikiem finansowym i dochodem podatkowym

-przychody bilansowe, nie podatkowe

+ zapłacone składki ZUS w 2020 roku dot. 2019 roku

- wartość dotacji rozliczanej międzyokresowo ujętej księgowo w okresie bieżącym a podatkowo w okresach 
poprzednich

- składka członkowska na rzecz organizacji , do których przynalezność nie jest 
obowiązkowa

Koszty uzyskania przychodu:

- koszty administracyjne sfinansowane dotacjami

- koszty administracyjne sfinansowane składkami członkowskimi

- koszty lat ubiegłych

- inne

+ wynagrodzenia zapłacone w 2020 a dotyczące roku 2019

- odsetki budżetowe

- koszty realizacji zadań statutowych- działalność nieodpłatna (nie poniesione w celu 
osiągnięcia przychodu)

Miejscowość i  data

- wpłaty PFRON

- umowy cywilnoprawne i wynagrodzenia nie wypłacone

- niezapłacone składki do ZUS

Podatek dochodowy od osób prawnych (9%)

Katowice, 10.05.2021r.

 + wartość otrzymanych nieodpłatnych świadczeń

+ wartość dotacji otrzymanej w bieżącym roku podatkowym a nieujętej w przychodach księgowych 
(pozostawiona do rozliczenia międzyokresowego przychodów) 

Dochody/przychody wolne, w tym na podstawie:
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