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✓ Formularz należy wypełnić w języku polskim;
✓ Sprawozdawca wypełnia tylko przeznaczone dla niego białe pola;
✓ W trakcie wypełniania formularza istnieje możliwość dodawania wierszy oraz zawijania tekstów w polach;
✓ We wszystkich polach, w których nie będą wpisane odpowiednie informacje, należy wstawić pojedynczy znak 

myślnika (–).

Data zamieszczenia sprawozdania 

I. Dane organizacji pożytku publicznego

1. Nazwa organizacji FUNDACJA „TRADITIO EUROPAE”

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

Kraj POLSKA Województwo KUJAWSKO-POMORSKIE Powiat TORUŃ

Gmina TORUŃ Ulica BARTKIEWICZÓWNY Nr domu 89D Nr lokalu 4

Miejscowość TORUŃ Kod pocztowy 87-100 Poczta TORUŃ Nr telefonu 503 55 11 62

 Nr faksu - 
E-mail FUNDACJA@TRADITIO-

EUROPAE.ORG
Strona www WWW.TRADITIO-EUROPAE.ORG

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze 
Sądowym

29.10.2007

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

20.01.2009

5. Numer REGON 340375751 6. Numer KRS 0000291792
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7. Skład organu zarządzającego organizacji 
(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o 
funkcji pełnionej przez poszczególnych członków 
organu zarządzającego) 

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

BARBARA BIBIK PREZES ZARZĄDU

BARTOSZ AWIANOWICZ WICEPREZES ZARZĄDU

RAFAŁ TOCZKO SEKRETARZ ZARZĄDU

WIOLETA DUDEK SKARBNIK ZARZĄDU

MAGDALENA 
AWIANOWICZ CZŁONEK ZARZĄDU

8. Skład organu kontroli lub nadzoru 
organizacji 
(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o 
funkcji pełnionej przez poszczególnych członków 
organu kontroli lub nadzoru)

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

MARIAN SZARMACH FUNDATOR

PRZEMYSŁAW NEHRING PRZEWODNICZĄCY RADY

TOMASZ SAPOTA
WICEPRZEWODNICZĄCY 
RADY

ALICJA BRUSEWICZ SEKRETARZ RADY

KAZIMIERZ KORUS CZŁONEK RADY

ZBIGNIEW NERCZUK CZŁONEK RADY

GENOWEFA MALICKA CZŁONEK RADY
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II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1.Opis działalności pożytku publicznego 
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1.1. Opis głównych 
działań podjętych przez 
organizację

1. We współpracy z Katedrą Filologii Klasycznej i Toruńskim Kołem Polskiego 
Towarzystwa Filologicznego kontynuowaliśmy pierwszy z programów Fundacji – 
„Ligę Starożytniczą”. Jest to specjalny program opracowany w formie konkursu, 
którego celem jest popularyzacja wiedzy o kulturze antycznej, rozbudzanie i 
pogłębianie zainteresowań antykiem oraz kształtowanie wśród młodzieży świadomości 
wspólnej tradycji europejskiej. Raz w miesiącu uczniowie uczestniczą w wykładach 
prowadzonym przez pracowników naukowych lub doktorantów, po wykładach 
organizowane są testy sprawdzające wiedzę uczniów. Na konkurs organizowany od 
roku szkolnego 2007/ 2008, rokrocznie, zgłasza się od 150 do 250 uczniów ze szkół 
ponadpodstawowych z całego województwa kujawsko-pomorskiego. W 2019 roku, w 
maju, zakończyliśmy XII edycję konkursu, do której zgłosiło się około 240 uczniów. 
We wrześniu 2019 rozpoczęliśmy natomiast nabór do XIII edycji konkursu, do której 
zgłosiło się niemal 230 uczniów. W latach 2009-2019 na działania w ramach Ligi 
starożytniczej otrzymywaliśmy dotację z Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego [w roku 2019 w wysokości 3400,00 PLN, całkowity koszt 
projektu: 4035,93 PLN]. W związku z dużym zainteresowaniem naszą inicjatywą ze 
strony uczniów z całego regionu Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty obejmuje naszą 
inicjatywę honorowym patronatem co roku od w roku szkolnego 2009/ 2010, a od roku 
2013/ 2014 konkurs objęty jest również patronatem Dziekana Wydziału Filologicznego 
(od 1.10.2019 - Humanistycznego) UMK. 

2. Kontynuowaliśmy propagowanie naszej działalności na dwóch portalach 
społecznościowych: https://www.facebook.com/traditioeuropae/ oraz https://
www.facebook.com/lacinawszkole/.   

3. Kontynuowaliśmy rozpoczęty przez nas we wrześniu 2010 r. cykliczny projekt 
(warsztaty odbywają się dwa razy do roku) -  „Toruńskie warsztaty numizmatyki 
antycznej”. Projekt organizowany jest we współpracy z Oddziałem Toruńskim 
Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego, Wydziałem Filologicznym UMK oraz 
„Restauro” Sp. z o.o. (edycja wiosenna) i Muzeum im. Emeryka Hutten-Czapskiego 
(edycja jesienna). Patronat nad warsztatami objął Institut für Numismatik und 
Geldgeschichte (Universität Wien) oraz Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa 
Numizmatycznego. W dniach 05-06 kwietnia oraz 04-05 października 2019 r. odbyły 
się kolejne dwie edycje warsztatów, które cieszyły się dużym powodzeniem wśród 
numizmatyków z całej Polski. 

4. W związku z międzynarodowym festiwalem poświęconym Iliadzie Homera 
organizowanym przez Festival Europeen Latin Grec (Iliade, Iliades), Fundacja 
włączyła się w to wydarzenie, przygotowując projekt Międzynarodowy Dzień Iliady 
Homera. W ramach projektu, współpracy z Wydziałem Filologicznym UMK, 
Biblioteką Uniwersytecką, Domem Muz oraz Szkołą Podstawową nr 11, 
zorganizowaliśmy w dniach 20-23.03.2019 warsztaty mitologiczne i plastyczne dla 
uczniów szkoły podstawowej oraz wspólną lekturę XXIV księgi eposu w językach: 
starogreckim, łacińskim, niemieckim, francuskim, rosyjskim, włoskim, hiszpańskim, 
portugalskim, esperanto, bułgarskim, angielskim, nowogreckim, chorwackim oraz 
kaszubskim. Wydarzenie zostało wsparte przez Departament Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 
(otrzymaliśmy dotację w wysokości 1000,00 PLN; koszt całkowity projektu wyniósł 
1642,30 PLN). 

5. Od roku 2011 r. Fundacja przyznaje nagrodę dla najlepszego nauczyciela języka 
łacińskiego w Polsce. Nagroda przyznawana jest uroczyście raz na dwa lata podczas 
walnego zjazdu Polskiego Towarzystwa Filologicznego. W dniach 12-14 września 
2019 roku została ona przyznana Januszowi Rybie z Krakowa. 

6. W związku z upływającą trzyletnią kadencją Zarządu Fundacji, z funkcji członka 
Zarządu została odwołana Magdalena Nowak. Z funkcji członka Rady Fundacji 
zrezygnował Mariusz Zagórski, w którego miejsce został powołany Zbigniew Nerczuk. 
Wniosek złożono w KRS 28.11.2019; sprawę rozpoznano 23.01.2020.
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1.2. Zasięg terytorialny faktycznie prowadzonej 
przez organizację działalności pożytku 
publicznego 
(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

 najbliższe sąsiedztwo (osiedle, dzielnica, sołectwo, wieś, przysiółek)                     

 gmina                                            województwo                    

 kilka gmin                                      kilka województw 
                                              
 powiat                                          X cały kraj  

 kilka powiatów                              poza granicami kraju                         

2. Informacja dotycząca liczby odbiorców działań organizacji pożytku publicznego w okresie 
sprawozdawczym

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji 
(Należy oszacować liczbę odbiorców działań organizacji w okresie 
sprawozdawczym, w podziale na osoby fizyczne i osoby prawne)

Osoby fizyczne Ok. 500

Osoby prawne -

2.2. Informacje na temat 
innych (niż wymienionych 
w pkt 2.1) odbiorców, na rzecz 
których organizacja działała 
(Np. zwierzęta, zabytki)

BRAK

3. Informacja dotycząca przedmiotu działalności nieodpłatnej pożytku publicznego organizacji w 
okresie 
sprawozdawczym

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego
 X

3.2. Należy wskazać nie więcej niż trzy 

najważniejsze, pod względem wielkości 
wydatkowanych środków, sfery działalności pożytku 
publicznego, o których mowa w art. 4 ust.1 ustawy 
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, 
poz. 1536, z późn. zm.), zaczynając od 
najważniejszej wraz z odnoszącym się do nich 
przedmiotem działalności

Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności

DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE KULTURY, 
SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I 
DZIEDZICTWA NARODOWEGO

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ 
ILIADY HOMERA

DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE NAUKI, 
SZKOLNICTWA WYŻSZEGO, EDUKACJI, 
OŚWIATY I WYCHOWANIA

LIGA STAROŻYTNICZA

4. Informacja dotycząca przedmiotu działalności odpłatnej pożytku publicznego organizacji w okresie 
sprawozdawczym 

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

4.2. Należy wskazać nie więcej niż trzy 

Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności

 
X 
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4.2. Należy wskazać nie więcej niż trzy 

najważniejsze, pod względem wielkości 
wydatkowanych środków, sfery działalności pożytku 
publicznego, o których mowa w art. 4 ust.1 ustawy 
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie, zaczynając od 
najważniejszej wraz z odnoszącym się do nich 
przedmiotem działalności

DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE NAUKI, 
SZKOLNICTWA WYŻSZEGO, EDUKACJI, 
OŚWIATY I WYCHOWANIA

TORUŃSKIE WARSZTATY 
NUMIZMATYKI ANTYCZNEJ

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym 

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą X 

5.2. Należy podać informację na temat przedmiotu 
działalności gospodarczej organizacji wraz z opisem tej 
działalności w okresie sprawozdawczym, a także kodu/
ów PKD 2007 odpowiadającego/ych tej działalności. 
Jeśli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje 
działalności gospodarczej wg klasyfikacji PKD, należy 
podać informację na temat trzech głównych rodzajów 
działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), 
zaczynając od głównego przedmiotu działalności

Numer Kodu Przedmiot i opis działalności

Kod PKD:
-

Kod PKD:
-

Kod PKD:
-

III. Ogólne informacje o uzyskanych przychodach i poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym 

1. Informacja o przychodach organizacji

1.1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników/zysków i strat) 11 419,30

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 8 704,30    

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 2 715,00    

c) Przychody z działalności gospodarczej 0,00

d) Pozostałe przychody (w tym przychody finansowe) 0,00

1.2. Łączna kwota dotacji ze źródeł publicznych ogółem 4 400,00

1.3. Łączna kwota przychodów z darowizn (od osób fizycznych i osób prawnych) ogółem 1 820,00

2. Informacja o kosztach organizacji

2.1. Łączna kwota kosztów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników/zysków i strat) 10 483,81

2.2. Informacja o poniesionych kosztach:

a) Koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 7 214,01    
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b) Koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego 2 930,00    

c) Koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej 0,00

d) Koszty administracyjne 339,80    

e) Pozostałe koszty (w tym koszty finansowe) 0,00

3. Wynik finansowy na całości działalności organizacji pożytku publicznego
 w okresie sprawozdawczym 935,49 

4. Informacje o uzyskanym przychodzie z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz o 
sposobie wydatkowania  tych środków 

4.1. Przychody z 1% podatku 2 484,30

4.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej w 
okresie sprawozdawczym ogółem

2 083,29

4.3. Działania, na które wydatkowano środki pochodzące z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie 
sprawozdawczym (w szczególności określone w pkt II.1.1), oraz kwoty przeznaczone na te działania

1 Liga Starożytnicza 635,93

2  Toruńskie warsztaty numizmatyki antycznej 103,20

3 Międzynarodowy Dzień Iliady Homera 42,30

4 Nagroda dla najlepszego nauczyciela języka łacińskiego 1 100,00

5 Inna działalność statutowa 201,86

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień 
(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji wraz z kwotą 
przyznanego zwolnienia) 

2. Organizacja korzystała z prawa do nieodpłatnego informowania przez jednostki 
publicznej radiofonii i telewizji o prowadzonej działalności nieodpłatnej pożytku 
publicznego, zgodnie z art. 23a ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i 
telewizji (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 226, z późn. zm.)

1 033,00

                     

 

                                       

                                       

 
-> jakich?__________________________          

    X   z podatku dochodowego od osób 

z podatku od czynności 

z podatku od towarów i usług

X  nie
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3. Organizacja korzystała z uprawnienia do nabycia na szczególnych zasadach prawa 
własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości z zasobu Skarbu 
Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego, lub zawarła na preferencyjnych 
warunkach z podmiotami publicznymi umowy użytkowania, najmu, dzierżawy lub 
użyczenia i przysługuje jej w odniesieniu do tych nieruchomości następujące prawo: 
(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej

1.1. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy 
(W odpowiedzi należy uwzględnić wszystkie osoby zatrudnione w organizacji na podstawie 
stosunku pracy (etat lub część etatu) w okresie sprawozdawczym, nawet jeśli obecnie nie są już 
zatrudnione w organizacji)

0 osób

1.2. Przeciętna liczba zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy w 
przeliczeniu na pełne etaty 
(Aby określić przeciętne zatrudnienie należy zsumować wszystkie osoby zatrudnione na 
podstawie stosunku pracy w poszczególnych miesiącach w okresie sprawozdawczym (wraz z 
ułamkami odpowiadającymi części etatu, np. 0,5 w przypadku osoby zatrudnionej na pół etatu), 
dodać do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy i podzielić przez 12. Wynik wpisać z 
dokładnością do 1 miejsca po przecinku)

                                             0  
etatów

1.3. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie umowy cywilnoprawnej 12 osób 

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

2.2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień okresu sprawozdawczego

                               -   osób 
fizycznych

-  osób prawnych

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym

3.1. Organizacja korzystała ze świadczeń wykonywanych przez wolontariuszy 
(Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wolontariuszami 
są osoby wykonujące nieodpłatnie i dobrowolnie pracę na rzecz organizacji, niezależnie od tego, czy są to osoby 
niezwiązane z organizacją, członkowie, pracownicy, osoby świadczące usługi na podstawie umowy 
cywilnoprawnej czy przedstawiciele władz organizacji)

3.2. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji w okresie sprawozdawczym 
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz 
organizacji w okresie sprawozdawczym i czasu pracy)

1 osoba 

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym 

1.Łączna kwota wynagrodzeń (bru{o) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 4 670,00

 

 

 

X nie  korzystała

              X tak 

 

X
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a) z tytułu umów o pracę   0  zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 4 670,00

2. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (bru{o) wypłaconego pracownikom 
organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

32,43 

3. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (bru{o) wypłaconego pracownikom 
organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

500,00 

VII. Informacja o działalności zleconej organizacji pożytku publicznego przez organy administracji 
publicznej w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu 
terytorialnego

2. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy 
administracji rządowej lub państwowe fundusze celowe

VIII. Informacje o kontrolach przeprowadzonych w organizacji przez organy administracji publicznej w 
okresie sprawozdawczym

Lp
. Organ kontrolujący Liczba kontroli

1 Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego 1

IX. Dodatkowe informacje
(Można wpisać w poniższe pole inne informacje, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

BRAK

Czytelny podpis osoby upoważnionej 
lub podpisy osób upoważnionych do 
składania oświadczeń woli w imieniu 

organizacji 
BARBARA BIBIK Data wypełnienia sprawozdania

Czytelny podpis osoby upoważnionej 
lub podpisy osób upoważnionych do 
składania oświadczeń woli w imieniu 

organizacji 
BARTOSZ AWIANOWICZ Data wypełnienia sprawozdania

Czytelny podpis osoby upoważnionej 
lub podpisy osób upoważnionych do 
składania oświadczeń woli w imieniu 

organizacji RAFAŁ TOCZKO 
Data wypełnienia sprawozdania

 x nie

X tak 
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Czytelny podpis osoby upoważnionej 
lub podpisy osób upoważnionych do 
składania oświadczeń woli w imieniu 

organizacji 
WIOLETA DUDEK Data wypełnienia sprawozdania

Czytelny podpis osoby upoważnionej 
lub podpisy osób upoważnionych do 
składania oświadczeń woli w imieniu 

organizacji 

MAGDALENA 
AWIANOWICZ 

Data wypełnienia sprawozdania
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SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDACJI "TRADITIO EUROPAE" ZA ROK 2019 

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie ze wzorem stanowiącym 

załącznik nr 6 do Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (t. j. Dz. U. z 

2019 r. poz. 351 z późn.zm.) ("ustawy") dla jednostek, o których mowa w art. 3 ust. 2 

Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, 

z wyjątkiem spółek kapitałowych, oraz jednostek, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt. 

1 i 2 tej ustawy. 

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 

1



 1. Nazwa, siedziba i adres oraz numer we właściwym rejestrze sądowym albo ewidencji 
• Nazwa: FUNDACJA „TRADITIO EUROPAE” 
• Siedziba: ul. Bartkiewiczówny 89d/ 4, kod 87-100 Toruń, 
• Organ Rejestrowy: Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego KRS : 0000291792, data wpisu: 29.10.2007r. 
• Numer identyfikacyjny REGON: 340375751 

2. Wskazanie czasu trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony  
Czas trwania fundacji: nieoznaczony 

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym 
Roczne sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019 roku 

4. Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania 
działalności przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją 
okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności 

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez 
fundację w dającej się przewidzieć przyszłości. Nie istnieją okoliczności wskazujące na 
zagrożenie kontynuowania przez nią działalności 

5. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i 
pasywów (także amortyzacji), pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia 
sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru 

Fundacja stosuje następujące metody wyceny: 
• inwestycje krótkoterminowe – według ceny nabycia, 
• rzeczowe składniki aktywów obrotowych – według ceny nabycia, 
• należności – w kwocie wymaganej zapłaty, 
• zobowiązania – w kwocie wymagającej zapłaty, 
• kapitały (fundusze) własne oraz pozostałe aktywa i pasywa – w wartości nominalnej. 

Fundacja sporządza sprawozdanie finansowe oraz ustala wynik finansowy zgodnie ze wzorem 
stanowiącym załącznik nr 6 do ustawy dla jednostek, o których mowa w art. 3 ust. 2 Ustawy z 
dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z wyjątkiem 
spółek kapitałowych, oraz jednostek, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt. 1 i 2 tej ustawy. 

Bilans 

BILANS sporządzony na dzień 31-12-2019 r.

                    na podstawie załącznika 6 - ustawy o rachunkowości

AKTYWA

 Stan aktywów na dzień:

Wyszczególnienie aktywów (początek roku) (koniec roku)

1 2 3

   

A. AKTYWA TRWAŁE 0,00 0,00
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   I. Wartości niematerialne i prawne   

   II. Rzeczowe aktywa trwałe   

   III. Należności długoterminowe   

   IV. Inwestycje długoterminowe   

   V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe   

   

B. AKTYWA OBROTOWE 11 912,80 12 848,29

   

   I. Zapasy   

   II. Należności krótkoterminowe 78,11 88,21

   III. Inwestycje krótkoterminowe 11 834,69 12 661,68

   IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0,00 98,40

   

C.  Należne wpłaty na fundusz statutowy 0,00 0,00

   

   

Aktywa razem 11 912,80 12 848,29

   

PASYWA

 Stan pasywów na dzień:

Wyszczególnienie pasywów (początek roku) (koniec roku)

1 2 3

   

A. FUNDUSZ WŁASNY 11 912,80 12 848,29

  

   I. Fundusz statutowy 500,00 500,00

   II. Pozostałe fundusze   

   III. Zysk (strata) z lat ubiegłych 8280,06 11 412,80

   IV. Zysk (strata) netto 3 132,74 935,49

   

   

B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA 0,00 0,00
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Rachunek zysków i strat 

   I. Rezerwy na zobowiązania   

   II. Zobowiązania długoterminowe   

   III. Zobowiązania krótkoterminowe   

   IV. Rozliczenia międzyokresowe   

   

   

Pasywa razem 11 912,80 12 848,29

   

              Toruń, 20.03.2020 r. Wioleta Dudek

................................................ ..........................................

                 (miejsce i data sporządzenia) (imię, nazwisko i podpis osoby sporządzającej)

Zarząd

BARBARA BIBIK 
PREZES ZARZĄDU

WIOLETA DUDEK 
SKARBNIK ZARZĄDU

BARTOSZ AWIANOWICZ 
WICEPREZES ZARZĄDU

MAGDALENA AWIANOWICZ 
CZŁONEK ZARZĄDU

RAFAŁ TOCZKO 
SEKRETARZ ZARZĄDU

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT sporządzony za okres 01.01.2019-31.12.2019 r.

na podstawie załącznika 6 - ustawy o rachunkowości (wariant kalkulacyjny)

   

Po
z Wyszczególnienie

 Kwota za 
rok 

poprzedni 

 Kwota za 
rok obrotowy 

  

1 2 3 5

   

A. Przychody z działalności statutowej    11 330,80        11 419,30    

I  Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego               9140,80            8 704,30    
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II  Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego               2190,00            2 715,00    

III  Przychody z pozostałej działalności statutowej   

B. Koszty działalności statutowej      8 034,15        10 144,01    

I  Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego               5955,95            7 214,01    

II  Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego               2078,20            2 930,00    

III  Koszty pozostałej działalności statutowej   

C. Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B)      3 296,65          1 275,29    

D. Przychody z działalności gospodarczej   

E. Koszty działalności gospodarczej   

F. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E)                  -                        -      

G. Koszty ogólnego zarządu         163,91             339,80    

H. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G)      3 132,74             935,49    

I. Pozostałe przychody operacyjne                   -                         -      

J. Pozostałe koszty operacyjne                   -                         -      

K. Przychody finansowe                   -                         -      

L. Koszty finansowe                  -                        -      

M. Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)      3 132,74             935,49    

N. Podatek dochodowy   

O. Zysk (strata) netto (M-N)      3 132,74             935,49    

    

              Toruń, 20.03.2020 r. Wioleta Dudek

................................................ ..........................................

                 (miejsce i data sporządzenia) (imię, nazwisko i podpis osoby sporządzającej)

Zarząd

BARBARA BIBIK 
PREZES ZARZĄDU

WIOLETA DUDEK 
SKARBNIK ZARZĄDU

BARTOSZ AWIANOWICZ 
WICEPREZES ZARZĄDU

MAGDALENA AWIANOWICZ 
CZŁONEK ZARZĄDU

RAFAŁ TOCZKO 
SEKRETARZ ZARZĄDU
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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 

Fundacja nie ma żadnych zobowiązań z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i 
poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie. Jedyne zobowiązania 
finansowe fundacji  opisane są w części: 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  

Fundacja 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 

Aktywa i pasywa (suma bilansowa): 12 848,29 zł 
• wartość aktywów stanowi kwota środków pieniężnych na rachunku bankowym:  

12 661,68 zł, kwota należności krótkoterminowych: 88,21 zł stanowiąca wartość kwot 
nierozliczonych do dnia bilansowego z członkami zarządu z tytułu płatności gotówką 
oraz kwota 98,40 zł stanowiąca wartość kosztów dotyczących następnego okresu 
sprawozdawczego (certyfikat kwalifikowany); 

• wartość pasywów stanowi kwota funduszu statutowego 500,00 zł, wartość 
niepodzielonego zysku lat ubiegłych w kwocie 11 412,80 zł oraz zysk roku bieżącego w 
wartości 935,49 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  

Przychody ogółem: 11 419,30 zł, w tym: 
Przychody z działalności statutowej:  11 419,30 zł 
− w tym: 
▪ dotacje: 4 400,00 zł z Województwa Kujawsko-Pomorskiego na realizację 2 zadań 

publicznych: Liga starożytnicza i Międzynarodowy Dzień Międzynarodowy Dzień "Iliady" 
Homera;  

▪ darowizny:  1 820,00 zł,  
▪ przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego (Toruńskie warsztaty 

numizmatyki antycznej): 2 715,00 zł, 
▪ wpływ z 1%:  2 484,30 zł  

Przychody finansowe: 0,00 zł, 
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Pozostałe przychody: 0,00 zł  
 
5. Informacje o strukturze poniesionych kosztów 
Koszty ogółem: 10 483,81 zł, w tym: 
Koszty działalności pożytku publicznego: 10 144,01 zł, w tym: 

• koszty realizacji zadań publicznych: 7 214,01 zł, 
• koszty działań statutowych, nieodpłatanych: 7 214,01 zł, 
• koszty z tytułu prowadzenia działalności odpłatnej pożytku publicznego:  

2 930,00 zł  
Koszty ogólnego zarządu: 339,80 zł (m.in. opłaty bankowe, znaczki pocztowe, opłata za 
certyfikat kwalifikowany), 
Koszty finansowe: 0,00 zł. 

6. Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego 

Wartość funduszu statutowego nie uległa zmianie.  

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 uzyskała przychody z 1% w kwocie 2 484,30 zł. Środki te zostały wydatkowane na 
realizację zadań publicznych w kwocie łącznej 964,57 zł. 
 
8. Inne informacje niż wymienione w pkt 1–7, 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 do ustawy, o ile mają zastosowanie do 
jednostki. 

Nie występują.     

Zarząd: 

Data sporządzenia: Toruń, dnia 20.03.2020 r. 

BARBARA BIBIK  

PREZES ZARZĄDU

WIOLETA DUDEK  

SKARBNIK ZARZĄDU

BARTOSZ AWIANOWICZ 

WICEPREZES ZARZĄDU

MAGDALENA AWIANOWICZ 

CZŁONEK ZARZĄDU

RAFAŁ TOCZKO  

SEKRETARZ ZARZĄDU
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