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INFORMACJA DODATKOWA 

 

 

FUNDACJA 

„EDUKACJI NOWOCZESNEJ” 

W WARSZAWIE, UL. J. KOCHANOWSKIEGO 32/60 

 

ZA OKRES 01.01.2018-31.12.2018 

 

 

 
 

USTĘP 1A – AKTYWA 
 

 

 Wartość środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji 

długoterminowych. 

W okresie 01.01.2018-31.12.2018 Fundacja nie zakupiła żadnych środków trwałych, wartości 

niematerialnych oraz inwestycji długoterminowych. 

 

 Wartość gruntów użytkowanych wieczyście. 

Fundacja nie posiada gruntów w użytkowaniu wieczystym. 

 

 Wartość niezamortyzowanych lub nieumarzanych przez Fundację środków trwałych, 

używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów 

leasingu. 

Nie dotyczy. 

 

 Dane o zapasach. 

Nie dotyczy. 

 

 Podział należności według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, 

przewidywanym umową, okresie spłaty. 

W bilansie występują należności krótkoterminowe w kwocie  27 521,34 zł, w tym: 

− z tytułu rozrachunków z kontrahentami                     2 134,80 zł 

− z tytułu rozliczeń z pracownikami                                                 48,80 zł 

− z tytułu dofinansowania z PFRON          16 137,74 zł 

− z tytułu kaucji                      9 200,00 zł 

 

 Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku 

obrotowego, zwiększeń, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanu na koniec roku obrotowego. 

Brak odpisów aktualizujących należności. 
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 Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych. 

W bilansie nie występują czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów. 

 

USTĘP 1B - PASYWA 

 

 
1. Dane o funduszach statutowych. 

Fundusz założycielski Fundacji został wniesiony w kwocie 500,00 zł. 

 

2. Propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy. 

W roku 2018 wystąpiła strata w kwocie 27 097,04 zł, którą Zarząd Fundacji proponuje pokryć z 

przyszłych przychodów. 

 

3. Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia 

bilansowego, przewidywanym umową, okresie spłaty. 

W bilansie występują zobowiązania krótkoterminowe o okresie spłaty do 1 roku w kwocie 

60 026,21 zł, w tym: 

• Z tytułu rozrachunków z dostawcami                  22,68 zł 

• Zobowiązanie z tytułu wynagrodzeń            11 959,41 zł 

• Zobowiązanie wobec ZUS i US                            7 712,74 zł  

• Pozostałe zobowiązanie wobec pracowników           40 331,38 zł 

 

 

4. Wykaz istotnych pozycji rozliczeń międzyokresowych przychodów 

W bilansie występują rozliczenia międzyokresowe przychodów w wysokości : 10 337,38 zł 

• Dotacja Młodzi Aktywni do wykorzystania w 2019 roku – 10 337,38 zł 
 

 

 

 

USTĘP 2 – Wyjaśnienia do rachunku wyników 

 

 Struktura przychodów z działalności. 

W roku obrotowym Fundacja osiągnęło przychody netto w wysokości  857 961,68 zł, w tym: 

   

− Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej      701 438,81 zł 

• w tym dotacje       639 088,37 zł 

• darowizny          30 221,80 zł 

• Przychody z 1%           1 131,50 zł 

• Nadwyżka z 2017 roku        30 997,14 zł 

− Działalność statutowa odpłatna          9 520,00 zł 

− Odsetki bankowe                41,18 zł 

− Inne przychody operacyjne           146 961,69 zł 

• w tym dofinansowanie ze środków PFRON     146 593,66 zł 
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Przychody z dotacji realizowanych w 2018 roku: 

LP Nazwa projektu Kwota 

1 Młodzi Aktywni                     18 662,62 zł  

2 
Dotacja na projekt "Ośrodki pomocy osobom pokrzywdzonym 
przestępstwem"                   330 838,20 zł  

3 
Dotacja na projekt Szkolenie komputerowe dla osób z 
dysfunkcją wzroku 2018r                      17 000,00 zł  

4 

Wsparcie osób z niepełnosprawnością w zakresie dostępu do 
nowych technologii (...) - Urząd Miasta Stołecznego w 
Warszawie - PS/B/VI/3/3/569/2018-2020                      30 390,00 zł  

5 
Poradnictwo w punkcie nieodpłatnej pomocy - M. Stołecznego 
Warszawa - PS/B/VI/3/1/452/2017                    121 440,00 zł  

6 Projekt "Bliżej rynku pracy"                    120 757,55 zł  

                     639 088,37 zł  

 

 

 Struktura poniesionych kosztów 

 

W roku obrotowym Fundacja poniosła koszty w wysokości   885 058,72 zł, w tym: 

Koszty działalności statutowej nieodpłatnej:                                     871 540,03 zł  

• W tym z dotacji           639 088,37 zł 

Koszty działalności statutowej odpłatnej:                                          9 520,00 zł  

Koszty zarządu                3 998,68 zł 

Pozostałe koszty operacyjne                     0,01 zł  

 

 

USTĘP 3 – objaśnienie niektórych zagadnień osobowych 

1. Zatrudnienie. 

Na dzień 31.12.2018 Fundacja zatrudniała na podstawie umowy o pracę 7 osób.  

 

2. Informacje o wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłaconych lub 

należnych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących.  

 

Wynagrodzenie uzyskane przez członków Zarządu Fundacji: 

- Piotr Braun – 26 400,00 zł brutto 

- Marek Faderewski – 26 400,00 zł brutto 

 

3. Informacje o pożyczkach i świadczeniach o podobnym charakterze udzielonych osobom 

wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących, ze wskazaniem warunków 

oprocentowania i terminów spłaty. 

W 2018 roku Fundacja nie udzielała członkom Zarządu pożyczek i świadczeń o podobnym 

charakterze. 
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USTĘP 4  

 Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu 

finansowym roku obrotowego 

Nie wystąpiły. 

 

 Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym,  

a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym. 

W Fundacji nie wystąpiły takie zdarzenia. 

 

 Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad rachunkowości, w tym metod 

wyceny oraz zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego. 

 Nie dotyczy. 

 Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego  

za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy. 

 Nie dotyczy. 

 

 

USTĘP 5 – wyjaśnienie poważnych zagrożeń dla kontynuacji działalności. 

 Fundacja nie przewiduje w roku następnym poważnych zagrożeń dla swojej działalności 

 

 

Wrocław, dnia 26.06.2019 r. 


