Roczne sprawozdanie z działalności fundacji
za rok 2020
 Sprawozdawca wypełnia tylko przeznaczone dla niego białe pola;
 We wszystkich polach, w których nie będą wpisane odpowiednie informacje, należy wstawić pojedynczy znak myślnika (–).
 W polach wyboru należy wstawić pojedynczy znak X

I. Dane fundacji
1. Nazwa fundacji

2. Adres siedziby i dane
kontaktowe

Musszelka
Kraj:

Województwo:

Powiat:

Polska

mazowieckie

grodziski

Gmina:

Ulica:

Nr domu:

Milanówek

Parkowa

9

Nr lokalu:

Miejscowość:

Kod pocztowy:

-

Milanówek

05-822

Nr telefonu:

e-mail:

Nr faksu:

518 130 030

kontakt@musszelka.pl

-

Adres do korespondencji jeżeli jest inny niż adres siedziby:

3. REGON:

147179858

6. Dane członków zarządu
fundacji (wg aktualnego wpisu
w KRS)

4. Data wpisu w KRS:

27.01.2014

Imię i nazwisko
Joanna Miś-Skrzypczak
Beata Frankowska-Patrzykont

5. Nr KRS:

00004957903

Funkcja
prezeska
wice-prezeska

II. Charakterystyka działalności fundacji w okresie sprawozdawczym
1. Określenie celów statutowych fundacji (ze statutu)
1. Prowadzenie działań na rzecz Ziemi w duchu głębokiej ekologii, skierowanych zwłaszcza do dzieci i młodzieży.
2. Propagowanie zasad zrównoważonego rozwoju jako elementu edukacji ekologicznej.
3. Propagowanie mądrości i tradycji rdzennych kultur z różnych części świata.
4.Upowszechnianie postawy szacunku i tolerancji wobec odmienności i różnorodności (biologicznej, społecznej,
kulturowej).
5.Praktykowanie sztuki opowiadania (storytelling) jako sposobu edukacji ekologicznej, skierowanej zwłaszcza do dzieci
i młodzieży.
6.Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć służących budowaniu świadomości i postaw ekologicznych w społeczności
lokalnej.
2. Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów statutowych (opis rzeczywiście
prowadzonej działalności statutowej w roku sprawozdawczym)
W 2020 r. fundacja realizowała powyższe cele poprzez:
1.Organizowanie:
-widowisk narracyjnych;
-kursów, szkoleń, warsztatów i innych form pracy edukacyjnej, z wykorzystaniem sztuki opowiadania.
2. Współpracę z muzeami, galeriami, szkołami, ogniskami i zespołami artystycznymi oraz innymi organizacjami
działającymi w zakresie objętym celami Fundacji oraz osobami fizycznymi wykazującymi zainteresowanie celami
Fundacji.
3. Bezpośrednią współpracę z mediami: prasą, radiem i telewizją, oraz nowymi mediami.
4. Podejmowanie innych przedsięwzięć związanych z realizacją celów statutowych.
3. Opis głównych zdarzeń prawnych w działalności fundacji o skutkach finansowych

W 2020 r. fundacja Musszelka zrealizowała następujące widowiska narracyjne (w wykonaniu Beaty FrankowskiejPatrzykont) i/lub warsztaty z edukacji ekologicznej i globalnej (prowadzone przez Joannę Miś-Skrzypczak):
1. Spotkania warsztatowe w Willi Niespodzianka (część Ośrodka Kultury Gminy Grodzisk Mazowiecki), Grodzisk
Mazowiecki,
2. „Pani Zima” – Przedszkole Niepubliczne Plastuś, Warszawa,
3. „Opowieści mądrych głupców” w ramach Grodziskich Spotkań Wielokulturowych Sploty, Grodziska
Mazowiecki,
4. „Nie ma czasu do stracenia! Warsztaty dla młodych aktywistów” – Podkowiańskie Liceum Ogólnokształcące nr
60, Miejskie Przedszkole im. Krasnala Hałabały, Podkowa Leśna,
5. „Myśl, działaj, opowiadaj! Warsztaty dla młodych aktywistów” – Szkoła Podstawowa im. Bohaterów
Warszawy, Podkowa Leśna.
Ponadto Musszelka prowadziła sprzedaż drugiego wydania książki „Opowieści Ziemi” wydanej w 2016 r. ze środków
własnych.
4. Informacja czy fundacja prowadziła działalność gospodarczą (zaznaczyć
NIE
x
TAK
odpowiednie)
5. Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej według wpisu do rejestru przedsiębiorców KRS (należy podać
kody PKD działalności gospodarczej wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS wraz z ich opisem słownym oraz kody
i opis słowny faktycznie prowadzonej działalności gospodarczej)
6. Odpisy uchwał zarządu fundacji (należy przekazać odpisy uchwał zarządu fundacji w formie np. kserokopii, podjętych
w okresie sprawozdawczym, którego dotyczy sprawozdanie, bądź wskazać, iż zarząd nie podejmował uchwał)
Załącznik 1 – Uchwała nr 1/2021 wraz ze Sprawozdaniem finansowym za rok 2020
Załącznik 2 – Uchwała nr 2/2021
III. Informacja o wysokości uzyskanych przychodach fundacji w okresie sprawozdawczym

1. Łączna kwota uzyskanych przychodów

Kwota (w podziale na formy płatności)
Przelew
Gotówka
33.181,03
-

a. Przychody z działalności statutowej

32.590,52

-

b. Przychody z działalności gospodarczej

-

-

c. Pozostałe przychody (w tym przychody finansowe)

590,51

-

a. Przychody z działalności odpłatnej w ramach celów statutowych

8.384,41

-

b. Ze źródeł publicznych ogółem, w tym:

15.040.00

-

- Ze środków budżetu państwa

8.000,00

-

- Ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

7.040,00

-

e. Ze spadków, zapisów

-

-

f. Z darowizn

9.214,02

-

g. Z innych źródeł (tarcza ZUS)

542,6

-

2. Informacja o źródłach przychodów

3. Jeżeli prowadzona działalność gospodarcza
a. Wynik finansowy z prowadzonej działalności gospodarczej (tj. przychody minus koszty)

-

b. Procentowy stosunek przychodu osiągniętego z działalności gospodarczej do przychodu
osiągniętego z pozostałych źródeł
IV. Informacja o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

-

1. Koszty fundacji ogółem

Kwota (w podziale na formy płatności)
Przelew
Gotówka
34.850,52
-

a. Koszty realizacji celów statutowych

24.372,88

-

b. Koszty działalności gospodarczej

-

-

c. Koszty administracyjne (czynsze, opłaty pocztowe, telefoniczne
itp.)

9.434,26

-

d. Pozostałe koszty (w tym koszty finansowe)

1.043,38

-

V. Informacja o zatrudnieniu i wynagrodzeniu
1. Liczba osób w fundacji zatrudniona na podstawie stosunku pracy
(wg zajmowanego stanowiska)
a. Liczba osób zatrudniona wyłącznie w działalności gospodarczej

-

3. Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez fundację
w okresie sprawozdawczym (wraz z pochodnymi od wynagrodzeń)

20.848,26

a. Z tytułu umów o pracę (z podziałem na wynagrodzenia, nagrody,
premie i inne świadczenia, z wyodrębnieniem całości tych
wynagrodzeń osób zatrudnionych wyłącznie w działalności
gospodarczej)

-

b. Z tytułu umów zlecenie i o dzieło

20.848,26

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, nagrody, premie
i inne świadczenia)
d. Wysokości rocznego lub przeciętnego miesięcznego
wynagrodzenia wypłaconego osobom kierującym wyłącznie
działalnością gospodarczą (z podziałem na wynagrodzenia,
nagrody, premie i inne świadczenia)

-

VI. Informacja o udzielonych przez fundację pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym
1. Fundacja udzielała pożyczek pieniężnych (zaznaczyć odpowiednie)

NIE

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych

-

3. Wskazanie pożyczkobiorców i warunków przyznania pożyczek

-

4. Statutowa podstawa udzielenia pożyczek pieniężnych

-

x

TAK

VII. Środki fundacji
1. Kwoty zgromadzone na rachunkach płatniczych, ze wskazaniem banku w przypadku rachunku bankowego lub
spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (należy podać dane na koniec roku sprawozdawczego)
BNP Paribas 1.290,56
2. Wysokość środków zgromadzonych w gotówce (należy podać dane na koniec roku 276,00
sprawozdawczego)
3. Wartość nabytych obligacji oraz 4. Dane o nabytych nieruchomościach, ich 5. Nabyte pozostałe środki trwałe
wielkość objętych udziałów lub przeznaczeniu oraz wysokości kwot
nabytych akcji w spółkach prawa wydatkowanych na to nabycie
handlowego ze wskazaniem tych
spółek
6. Dane o wartościach aktywów i zobowiązań fundacji ujętych
we właściwych sprawozdaniach finansowych sporządzanych
dla celów statystycznych

Aktywa
2.728,84

Zobowiązania
8.227,84

VIII. Dane o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe (usługi, państwowe zadania
zlecone i zamówienia publiczne) oraz o wyniku finansowym tej działalności)
IX. Informacja o rozliczeniach fundacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych, a także informacja w sprawie
składanych deklaracji podatkowych
Fundacja złożyła następujące deklaracje: CIT-8, PIT-4R
X. Informacja, czy fundacja jest instytucją obowiązaną w rozumieniu
ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz
NIE
X
TAK
finansowaniu terroryzmu (Dz.U. poz. 723, 1075, 1499 i 2215)
XI. Informacja o przyjęciu lub dokonaniu przez fundację 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
XII. Informacja o przeprowadzanych kontrolach w fundacji
1. Informacja, czy w fundacji była przeprowadzona kontrola (zaznaczyć
odpowiednie)

NIE

x

TAK

2. Wyniki przeprowadzonej kontroli w fundacji (jeśli taka była)
-

…………………………………………
podpis członka zarządu fundacji*

………………………………………
podpis członka zarządu fundacji*

…………………………………
miejscowość, data

*Podpisy co najmniej dwóch członków zarządu fundacji, jeżeli statut fundacji nie stanowi inaczej.

