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
Na dzień 31.12.2020 KFnrD posiada zobowiązania krókoterminowe w kwocie 122450,51 - niewykorzystana dotacja MEN/ z powodu
pandemii/.
Nie posiada zobowiązań finansowych z tytułu dłużnych instrumentów finansowych,gwarancji,poręczeń.
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
KFnrD nie udzielał zaliczek ani kredytów członkom organów administrujących,zarządzających i nadzorujących, nie zaciągał pożyczek w ich
imieniu.
3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach
1)

nadpłacona składka ZUS FP

64,45

2)

nadpłacona polisa PZU

56,76

3)

należności z tytułu zawartych umów:

4)

5)

6)

7)

PZU

54 600,00

Fundusz Wyszehradzki

16 046,49

środki pieniężne

2 858 197,75

nadwyżka przychodów nad kosztami (wartość dodatnia)

1 588 49,93

zobowiązania krótkoterminowe MEN

122 450,51

Zobowiązania ZAIKS-faktura za grudzień otrzymana w styczniu

rozliczenia międzyokresowe przychodów

1 035,05

1 218 265,01

w tym :
1% PIT dla OPP 2019

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP: 2021-09-23

3 148,81

Fundusz Wyszehradzki

28 506,58

Credit Suiss grant adm. 2020/2021

85 601,37

MNiSW /umowa 2 letnia do końca 2021/

493 323,21

Fundacja PZU – środki na 2021

546 000,00

Huawei

61 685,04

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

1)

Wynik finansowy 2019r. zwiększający przychody 2020 roku

2)

Przychody statutowe w okresie 01.01-31.12.2020

1 544 635,20

1 695 018,98

w tym:
a) od osób indywidualnych, w tym:
1% dla OPP

189 122,16

darowizny osób indywidualnych

148 134,48

za pośrednictwem Geving Fundation

77 605,18

za pośrednictwem Facebooka

23 081,48

b) wpływy od instytucji i przedsiębiorstw, w tym:
Alior Bank

199 940,00

Credit Suisse

240 692,49

Fundusz Wyszehradzki
Huawei
Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP: 2021-09-23

47 520,00
381 351,81

Felicity Estates

50 000,00

ZAIKS

15 000,00

pozostałe

9 211,40

c) dotacje państwowe:

313 359,98

Ministerstwo Edukacji Narodowej
54 038,19
/otrzymano kwotę 176 488,70, zwrócono 122 450,51/
249 321,79
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
/otrzymano 742 645,00, kwota 493 323,21 pozostała do
wykorzystania na 2021r/
-Narodowy Instytut Wolności
10 000,00

3)

Pozostałe przychody finansowe

60 871,13

w tym:
odsetki bankowe

3 989,26

różnice kursowe dodatnie

7 506,32

pomoc publiczna z tyt. zwolnienia z opłacania składek ZUS
z powodu COVID 19

49 375,55

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów
Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

1 698 064,22

w tym:

1)

koszty działalności statutowe

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP: 2021-09-23

1126 197,61

2)

koszty administracyjne

571 866,61

Pozostałe koszty finansowe

15 246,21

w tym:
odsetki debetowe
różnice kursowe ujemne

0,10
15 246,11

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego
Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci nie posiada Funduszu Statutowego.
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. osiągnął wpływy z 1% OPP z podatku dochodowego od osób fizycznych
w kwocie 139 877,71 zł, z czego wydatkowano 136 728,90 zł, pozostało 3 148,81 zł na 2021 r.
W 2020 r. wydatkowano też kwotę pozostałą z wpływów z 2019r. - 52 393,26 zł.
Sfinansowano następujące wydarzenia:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

warsztaty matematyczne w Gdyni

27,50

warsztaty fizyczne

200,00

warsztaty biologiczne

45,00

staże naukowe

1 063,20

wakacyjny obóz w Pasterce

4 481,26

kwalifikacja do programu na rok 2020/2021

23 922,33

Prenumerat czasopism dla uczestników Programu

38 425,00

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP: 2021-09-23

8)

Program „Pierwszy Tutor”

249,06

ewaluacja programu

6 702,76

10)

promocja Programu

12 240,60

11)

zajęcia naukowe on-line

96 950,25

9)

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
Sytuacja epidemiczna w 2020 spowodowała, że nie możliwe była realizacja większości warsztatów i obozów w wersji stacjonarnej. Dlatego
działania programowe od marca do grudnia Fundusz realizował w formie zdalnej. W tym trybie zostało przeprowadzonych ponad 30 6-12
tygodniowych tutoriali z różnych dziedzin wiedzy, a także wielodyscyplinarny obóz naukowy (dla 90 uczniów szkół średnich). Elastyczna
zmiana sposobu realizacji programu oznaczała jednak, że Fundusz nie mógł wykorzystać do ich realizacji środków grantowych przeznaczonych
na organizację zajęć w wersji stacjonarnej. Z tego powodu konieczne było zwrócenie tak znaczących środków z grantu MEN. W przypadku
umowy z MNiSW udało się wynegocjować aneks, pozwalający na przesunięcie części niewykorzystanych środków na zajęcia planowane na
rok 2021.

W związku z sytuacją epidemiczną Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci otrzymał pomoc publiczną – zwolnienie z opłacania składek ZUS - za:
marzec, kwiecień, maj, na ogólną kwotę 49 375,55 zł.
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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

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP: 2021-09-23

