
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

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

Nie występują.

3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach

Należności krótkoterminowe obejmują:
Kaucje wpłacone 2.500,00
Rozrachunki z pracownikami / zleceniobiorcami 474,72
Pozostałe należności 348,27

Inwestycje krótkoterminowe obejmują:
Środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych 77.521,45
Środki pieniężne w kasie 684,85

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe: 1.179,17

Fundusz własny składa się z:
Fundusz statutowy 40.764,74
Wynik finansowy z lat ubiegłych 33.325,95
Wynik finansowe za rok obrotowy 5.734,57

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania obejmują:
Zobowiązania z tytułu realizowanych projektów 704,17
Zobowiązania z tytułu dostaw 383,52
Pozostałe rozrachunki z pracownikami 496,67
Zobowiązania o charakterze publicznoprawnym 298,00
Pozostałe zobowiązania 1.000,84

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

Suma przychodów: 949 677,74

Przychody statutowe 946 416,82, w tym:
Dotacje instytucji publicznych 707 519,47
Wpłaty 1 % podatku 1 732,90
Darowizny pieniężne osób fizycznych 21 852,45
Przychody z działalności odpłatnej 215 312,00

Pozostałe przychody 3 260,92, w tym:
Refundacja wynagrodzeń SOD 3 150,00
Odsetki bankowe 36,22
Inne 74,70

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Suma kosztów: 943 735,17
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Koszty zadań statutowych 942 22 2,41 w tym:
Koszty działalności nieodpłatnej 726 910,41
Koszty działalności odpłatnej 215 312,00

Pozostałe koszty operacyjne 1 132,62

Koszty finansowe 380,14

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Nie dotyczy.

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

W 2020 r. fundacja pozyskała środki z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 1.732,90 zł. Środki zostały w całości
wykorzystane na prowadzenie nieodpłatnej działalności pożytku publicznego, zapewnienie środków własnych do realizowanych projektów.

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

PFRON wezwał Fundację TUS do zwrotu części dofinansowania na aktywizację zawodową osób niepełnosprawnych w kwocie 16.781,70.
Przyczyną zwrotu ma być przekroczenie stawek godzinowych niektórych specjalistów merytorycznych obsługujących uczestników projektu,
spowodowane mniejszą ilością godzin pracy w poszczególnych miesiącach trwania projektu. Fundacja TUS wniosła odwołanie. Na dzień
podpisania sprawozdania postępowanie nadal trwa. 
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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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