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Sprawozdan ie

fi nan

sowe

Polskiej Fundacji Dzieci i Młodziezy

sporządzone na dzień 3l .l 2.20l 8

Rachunkowość Polskiej Fundacji Dzieci
rachunkowości z 29.09.1994 r, (tekst jednolity

i

r.

Młodzieżyprowadzona jest w oparciu o Ustawę o

Dz. U. z 2O18 r. poz. l036 z

sprawozdanie sporządzono według wzoru zgodnie z załącznikiem nr 6.

Elementy sprawozdania:

l,
ll.
lll.

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
Bilans
Rachunek zysków i strat

lV. lnformacja dodatkowa

pÓŹn. zmianami),
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WPROWADZEN l E DO SPMWOZDAN|A FINANSOWEGO

l.

lnformacje o organizacji

Nałryil,!]ndą§i!;"_
siedziba iadres:
Adres strony internetowei:

Polska Fundacia Dzieci i Młodzieży

przedmiot działalności:

Działal nośćpozostałych organizacji człon kows kich, gdzie indziej

_

ul, Kredvtowa

n

6 l

20, 00-062 Warszawa

ies klasyfikowana

PKD 2007:

9499Z

Forma

dacia
Rejestr prowadzi SAD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE,
XlI WYDZIAŁ COSPODARCZY KRAJOWECO RĘJESTRU SADOWECO,
Nazwa rejestru: REJESTR STOWARZYSZEN, lNNYCH ORGANlZACJl
SPOŁECZNYCH l ZAWODOWYCH, FUNDACJ| ORAZ SAMODZ|ELNYCH
PUBLlcZNYcH ZAKŁADoW oPlEKl ZDRoWoTNEJ. PoDMloT NlEWP|SANY

Rejestr sądowy i numer:

DO REJESTRU PRZEDS|EBlORCOW

Numer KRS: 0000l l 3705
05.05.1992

Data

5251 434543
RECON:

2.

Czas trwania działalnościjednostki:

Zgodnie ze statutem czas trwania Fundacji jest nieograniczony.

3.

Okres objęty sprawozdaniem finansowym:

Sprawozdanie finansowe sporządzono

za okres od

01.01.20'l

8 do 31.12.20l8

kolejnych miesięcy. Okresem porównawczym jest okres od 0l .0l .20l 7 do

4,

31

obejmujący

12

.12.2017.

Założenie kontynuacji działalności:

Sprawozdanie finansowe fundacji zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności
przezFundację w okresie, co najmniej 12 miesięcy po dniu bilansowym tj.po dniu 3'l grudnia 20i8.

Zarząd Fundacji nie stwierdza na dzień podpisania sprawozdania finansowego istnienia faktów

i

okoliczności, które wskazywałyby na zagrożenia dla możliwościkontynuowania działalnościprzez
Fundację

w okresie co najmniej 12 miesięcy po dniu bilansowym na skutek zamierzonego

lub

przymusowego zaniechaniabądŹ istotnego ograniczenia przez nią dotychczasowej działalnoŚci.

5. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów
i pasywów

(także amortyzacji), ustalenia wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia

sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru.
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Metody wvcenv aktvwów i pasvwów:
1

. Poszczególne składniki aktywów i

nabycie ceny lub koszty niezbędne

pasywów wycenia się stosując rzeczywiście poniesione na ich

do ich wytworzenia,

z

zachowaniem zasady ostrożności,

2, Środki trwałe są wykazywane według ceny nabycia lub kosztu Wytworzenia pomniejszonego

o

umorzenie. Środki trwałe amortyzowane są przez okres ich ekonomicznego użytkowania. Celem

o

ustalenia stawek Fundacja posiłkuje się stawkami określonymi w zŃączniku do ustawy
dochodowym

podatku

od osób prawnych. Rozpoczęcie amortyzacji następuje w następnym miesiącu

po

zł umarzane

są

przyjęciu środka trwałego do używania. Środki trwałe o wartościpowyżej 3.5O0,00

metodą liniową, środkitrwałe o niższej wartości amortyzowane sąw 1OO%w miesiącu przyjęcia środka
trwałego do uzywania.
3. Zapasy materiałów

- MateriaĘ

nabyte w drobnych ilościachdo celów biurowych i do celów realizacji

działalnościstatutowych, przekazywane są po ich zakupie bezpośrednio do zużycia, obciążając kwotą

brutto konto księgowe kosztów, właściwedla danego rodzaju zakupu,
sfinansowanych

z

wyjątkiem zakupów

ze środków z zagranicznej pomocy bezzwrotnej, które obciążają konto

księgowe

kosztów w kwotach netto, podatek VAT podlega zwrotowi z Urzędu Skarbowego.

4. Nabyte aktywa finansowe oraz inne inwestycje ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich
nabycia albo powstania, według ceny nabycia, Sprzedaż, zbycie, odkupienie aktywów finansowych
następuje według zasady FlFO tzn. ,,pierwsze przyszło, pierwsze wyszło".

lnwestycje długoterminowe to takie aktywa trwałe, których okres dysponowania jest dłuższy niż 12
miesięcy. Zostały nabyte przez Jednostkę w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych, które wynikają z

przyrostów ich wartości w postaci odsetek, dywidend lub innych pożytków. Zaliczamy do nich m.in.:

jednostki uczestnictwa, nabyte

w celu

osią9nięcia korzyści. Skutki przeszacowania inwestycji

zaliczonych do aktywów trwaĘch innych niż wymienione w art. 28 ust, 1 pkt 'Ia, powodujące wzrost ich
wartości do poziomu cen rynkowych, zwiększają kapitał (fundusz)

z

aktualizacji wyceny, lnwestycje

zaliczone do aktywów trwałych na dzień ich przekwalifikowania do inwestycji krótkoterminowych
wycenia się według wartości księgowej. Jeżeli przekwalifikowana inwestycja długoterminowa była
uprzednio przeszacowana, a skutki przeszacowania ujęte są w kapitale (funduszu)
wyceny, to nierozliczoną na dzień przekwalifikowania nadwyzkę

z

aktualizacji

z tytułu przeszacowania

inwestycji

długoterminowej zalicza się do kosztów lub przychodów finansowych.

lnwestycje krótkoterminowe na dzień
z m ie n

i

ich przekwalifikowania do inwestycji długoterminowych

nie

ają swojej wyce ny pom i mo prze kwal ifi kowan ia.

5, NależnoŚci na dzień bilansowy wycenia się w kwotach wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady

ostrożnej wyceny. Wartośćnależnościpodlega aktualizacji,

z

uwzględnieniem stopnia

prawdopodobieństwa ich zapłaty. Odpisy aktualizujące wartośćnależnościzalicza się odpowiednio do
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pozostałych kosztów operacyjnych. Nalezności umorzone, przedawnione lub nieściągalnezmniejszają

uprzednio dokonane odpisy aktualizujące ich wartość,natomiast w przypadku gdy nie wystąpiła
uprzednio ich aktualizacja lub dokonano jej w niepełnej wysokości,to należnościte zalicza się
odpowiednio do pozostaĘch kosztów operacyjnych.

6. Zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty. Nominalne zobowiązania powiększa się o

odsetki należne na dzień bilansowy tylko wówczas, gdy Jednostka ma pewność,że wystąpi
koniecznośćzapłaty tych odsetek.
7. Środki pienięzne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartościnominalnej. Środki

pieniężne na rachunkach bankowych wycenia się wwartości nominalnej, przy czym wartość nominalna
obejmuje również odsetki dopisane przezbank do stanu rachunków.
Lokaty terminowe o terminie zapadalności krótszym niż 3 miesiące, wycenia się w wartościnominalnej

wrazz odsetkami naliczonymi na dzień bilansowy od tych lokat, które jeszcze nie stały się należnością.

8. Fundusz statutowy oraz pozostałe aktywa

i

pasywa wycenia się według wartości nominalnej,

Fundusz statutowy ujmuje się w księgach rachunkowych

z podziałem na jego rodzaje, według zasad

określonychprzepisami prawa oraz postanowieniami statutu.

9. Przychodami

z

działalnościstatutowej są rzeczywiście otrzymane na rachunek bankowy jednostki

środkipieniężne w postaci dotacji, darowizn, subwencji, dopłat z budżetu centralne9o, or9anów
samorządu lub ze środków pomocowych UEz przeznaczeniem na pokrycie kosztów działalności.

l0. Kosztami statutowymi są koszty realizacji zadań i programów, których cele związane są z
statutowymi jednostki,
wynagrodzeń

i

W szczególności są to koszty przekazanych

celami

dotacji/9rantÓw/darowizn,

podróży słuzbowych osób zatrudnionych bezpośrednio przy realizacji programów,

materiaĘ zużyte oraz usługi obce i pozostałe koszty dotyczące bezpośrednio realizowanych zadań
programów,

a także koszty amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych

wykorzystywanych bezpośrednioprzy działalnościstatutowej. Wydatki

na

i

i

prawnych

przekazane

dotacje/9ranty/darowizny uznaje się za koszty księgowe w momencie zapłaty.
l

l.

Kosztami ogólnego zarządu są koszty, które nie zostaĘ zakwalifikowane jako koszty statutowe,

pozostałe koszty operacyjne lub koszty finansowe.
'l

2. W rachunku zysków i strat zostały wykazane tylko przychody i koszty bieżącego roku

1

3. Zgodnie

z zapisami

art. 37 ust

l0

ustawy o rachunkowości fundacja nie ustala aktywów

tytułu odroczone9o podatku dochodowego.

i rezerw

z
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ll. BlLANs

sporządzony na dzień 31 grudnia 20l 8

r.

obliczeniowa;

PLN

PLN

Stan na

Wyszczególnienie

3l -1 2-20l 8

31_12-2017

AKTWA
3 645 85l ,l 7

3 780 l87,16

0,00

0,00

Rzeczowe aktywa tnłałe

429 794,96

446 755,04

]

Budynki, lokale i budowle

429 794,96

446 755,04

2,

Urządzenia techniczne i maszyny

0,00

0,00

lll.

Należnościdłu goterm i nowe

0,00

0,00

lV.

lnwestycje dłu9oterminowe

3 2l 6 056,2l

3 333 432,12

V.

Długoterm inowe rozliczenia międzyokresowe

0,00

0,00

B

AKTYWA OBROTOWE

5 52l 600,52

5 808 324,22

l.

Zapasy

0,00

0,00

ll.

Należności krótkoterminowe

l

268 966,40

2 519 737,33

lll.

lnwestycje krótkoterminowe

3

68l 678,39

2 832 096,08

]

Środki pieniężne

3

68l 678,39

2 832 096,08

lV.

Krótkoterminowe rozl iczenia międzyokresowe

570 955,73

456 490,8l

9 l67 45l ,69

9 588 5l l,38

7 4o0 348,54

6 639 309,76

5 000,00

5 000,00

736 41o,77

853 786,68

5 780 523,08

5 993 l 30,35

878 414,69

_212 607,27

l 767 l03,15

2 949 201,62

A,

AKTWATRWAŁE

l.

Wartości niematerialne i prawne

ll.

Aktywa razem
PAsYWA

A.

FUNDUSZ WŁASNY

l,

Fundusz statutowy

ll.

Pozostałe fundusze

lll.

zysk (strata) z lat ubiegłych

lV.

Zysk (strata) netto

B,

zoBoWlĄzANlA l REZERWY NA zoBoWlĄzANlA

I

Rezerwy na zobowiązan ia

0,00

0,00

ll.

Zobowiązan ia dłu goterm inowe

0,00

0,00

lll.

Zobowiązan ia krótkoterminowe

538 720,32

484 859,86

lV.

Rozliczen ia

1 228 382,83

2 464 341,76

9 l67 45l ,69

9 588 5l l ,38

m

- Fundusz z aktualizacji wyceny

iędzyokresowe

Pasywa razem

k

/,

,7,źć

/

łuavrł u* Ja rto s z ews k i,
.Wiceprezes, Skarbnik fundacji

Łź
Michał Olszański,
Prezes fundacji

Muukftlrl

;;,

;;;;-;.*"

Dyrektor fundacji

€1Wę9owa

Anna PylĄ-Rogozińska
Nr E049/2004

Anna Pyrz-Rogozińska
Osoba reprezentująca podmiot,
któremu powierzono prowadzenie
ksią9 rachunkowych
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RACHUNEK zYsKÓW l STMRT

sporządzony na dzień 31 grudnia 20l 8

r.

obliczeniowa.

PLN

PLN

Za okres

Wyszczególnien ie

od 0l -0l -20l 7
do 31-12-2017

od 0l -0l -20l 8
do 3l -I 2-201 8

przychody z działalnościstatutowei

4 800 897,36

3 681 174,73

l.

przvchodv z nieodpłatnei działalnościpozvtku publiczneqo

4 800 897,36

3 681 174,73

ll.

przvchodv z odpłatnei działalnościpozvtku publiczneqo

0,00

0,00

lll.

przvchodv z pozostałei działalnościstatutowei

0,00

0,00

B,

kosztv działalnościstatutowei

3 922 768,48

3 878 553,96

l.

kosztv nieodpłatnei działalnościpozvtku publiczneqo

3 922 768,48

3 878 553,96

ll.

koszty odpłatnei działalnościpozytku publicznego

0,00

0,00

lll,

kosztv pozostałei działalnościstatutowei

0,00

0,00

878 l 28,88

_197 379,23

A,

c. Zvsk (strata) z działalnościstatutowei (A-B)
D.

przychody z działalnościqospodarczei

0,00

0,00

E.

kosztv działalnościqospodarczei

0,00

0,00

F.

Zvsk (strata) z działalnościqospodarczei (D-E)

0,00

0,00

G.

koszty oqólneqo zarządu

50 349,23

58 l36,80

H.

Zvsk (strata) z działalnościoperacyinei (C+F-C)

827 779,65

-255 5l6,02

l.

pozostałe orzvchodv ooeracvine

2 420,79

4,5 3

].

pozostałe kosztv operacvine

2,28

206,95

K.

przvchodv finansowe

48 216,54

49 362,32

L.

Koszty finansowe

0,0l

6 251,14

M.

Zvsk (strata) brutto (H+l-J+K-L)

878 414,69

-212 607,27

N.

podatek dochodowy

0,00

0,00

878 4,14,69

-212 607,27

o. Zvsk (strata) netto

(M-N)

-*M

l

/fu

Władysław Bartoszewski,

Michał Olszański,

Wiceprezes, Skarbnik fundacji

Prezes fundacji

G|§wnrKsiggowa

^ffiozińsRa
ł{^#M,;ffi-:
Nr 8049/2004

Dyrektor

fundacji

ffi:}Ti:ffix::;:",Tiff:"
ksiąg rachunkowych

"
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lNFoRMAqA DoDATKoWA

.

lnformacje o wszelkich zobowiązaniach finansowych, w tym z tytułu dłużnych instrumentów

finansowych, gwarancji
ws kazan

i

e

i

poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie, ze

m charakteru i formy wi erzyte l ności zabezpieczonych rzeczaw oi

Na dzień

3l,l2.20l8

fundacja nie posiada zobowiązań finansowych.

Na dzień

3l,l2.20l8

fundacja nie posiadała zobowiązań wekslowych.

2,

lnformacje

o kwotach zaliczek i kredytów udzielonych członkom organów

administrujących,

zarządzających i nadzorujących, ze wskazaniem oprocentowania, głównych warunków oraz wszelkich
kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych, atakże zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem
gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii,

Zdarzenia nie miały miejsca

3.

uzupełniające dane o aktywach i pasywach

NOTY OĘJAŚNĄĄCE DO B|LANSU
3

NOTA

l

-l 2-20l

l-

8

do poz. A.l. Aktpvów

Zmiany wartości niematerialnych i prawnych
(wg grup rodzajowych)

lnne wartości niematerialne i

prawne

Razem

złigr

złi gr
a) wartośćbrutto wartości niemateriąlnych i prawnych na
początek okresu
b) zwiększenia (z tytułu)

c) zmnieiszenia-likwidacia
d) wartośćbrutto wartości niematerialnych i prawnych na
koniec okresu
e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek
okresu
fl zwiększenie z tytułu (z tytułu)
g) zmniejszenia za okres (z tytułu)
h) skumulowąna amonyzacja (umorzenie) na koniec okresu
Lqdpisy z tytułu trwałej utratywartości na początek okresu

odpisy z Mufu tnrałej utratylryątości na koniec okresu
k) wartośćnetto wartościniematerialnych i prawnych na
koniec okresu

j)

6l

706,3l

6l

706,3l

0,00
0.00

0,00
0.00

6l

706,31

61 706,3l

6l

706,31

6l

6l

706,3l

0,00
0,00

0,00
0.00

706,3l

61 706,3l

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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NoTY oBJAŚNĄĄCE Do Bll_ANsU
3

l

-l 2-20l

8

NOTA 2 - do poz. A.ll. Aktywów
Zmiany środków trwałych (wg grup
rodzajowych)

a) wartośćbrutto środków trwałych na
początek okresu
b) zwiększenia (z tytułu)
- nabycie nowych
c) zmniejszenia (z tytułu)

{:)::|, +;::

Grunty

Urządzenia

(w tym prawo

techniczne

użytkowania
wieczystego
gruntu)
złi gr

imaszyny

0,00
0,00
0,00
0,00

678 402,13

0,00
0,00
4 743,36
4 743,36

0,00
0,00
0,00

0,00

e) skumulowana amortyzacja

0,00 l8

(umorzenie) na początek okresu
f) amortyzacja za okres (z tytułu)
- planowe odpisy amortyzacyjne
g) zmniejszenia za okres (z tytułu)

_l

0,00
0,00
0,00

rrę'.',',',,'

0,00

okresu

678 402,13

l55,82

231 6Ą7,09

0,00
0,00
4 743,36

l6 960,08
l6 960,08

13

412,46

%

l

],6 960.iOB,

5 325,20

.$§$,$$,,,,

5 325,20

':.:}:§

:

0,00

||;:);i.|.j:. )|:',

;,",' 1::

:

4.,

,

.

.:::::a

| Ą,l ;! $:

,.,Ą j,a:.4i.;3$

;:;.

248 607,17

0,00

odpisy z tytułu trwałej utraty
wartości na koniec okresu

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

429 794,96

NOTY OBJŃNĄĄCE DO B|LANSU
8

NOTA 3 * do poz. A.lV Aktywów
lnwestycje

dfu

3l

goterminowe

Długoterminowe aktywa

fi nan

Dywidendowych (L)
Wycena jednostek uczestnictwa na koniec

roku obrotoweqo
dfu

goterminowe brutto razem

20l8

wżigr

sowe:

- udziałry lub akcje
- inne papiery wartościowe
- udzielone pożyczki
- NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu
- NN Subfundusz Obligacji
- NN Subfundusz Clobalny Spółek

lnwestycje

grudnia

31 grudnia

20l7
w złi gr

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

835 645,44

1 835 645,44

322 000,00

322 000,00

322 000,00

322 000,00

736 410,77

853 786,68

3 2l6 056,2l

3 333 432,12

l

5,28

7

0,00

-l 2-20l

;'.,,,,l,i

3 937,20

0,00

l

:,:,

788,88

0,00

3

,.,,,,1 ,,,.:,l;ii

l 09 400,88

249.,802i,9,1l"']
::,

l0

0,00

k) wartośćnetto środków trwałych na

,,,,,ll

3 937,2o
937,20

i) odpisy z tytufu trwałej utraty
wartości na początek okresu

j)

,,,..,,,,

Rażęm

5 325,20

474

h) skumulowana amortyzacja

w'l 00

]:,::,,

5 325,20

0

412,46

13

:.....:

umarzane

złigr

l 55,82

d) wartośćbrutto środków trwałych na

WlPosażenie

:,

ł{ltrY,$ii;i,',;

złi gr

l8

,#ii*...

Budynki,
lokale

,....

0,00
0,00
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20l8

NOTY OBJAŚNĄĄCE DO B|IANSU
3

l

-l 2-201

8

NOTA 4 - do poz. B.ll Aktywów

3'l grudnia 20l8

Należnościkrótkoterminowe

wzłigr
a)

jednostek powiązanych

3l

20l7

grudnia

w

złi gr

0,00

0,00

268 966,40

2 519 737,33

0,00

0,00

34 009,00

31 242,07

] 228 382,83

2 484 454,82

- z tytułu zwrotu niewydatkowanych dotacji

] 200,8B

0,00

-

5 373,69

4 o4o,44

268 966,40

2 519 737,33

0,00

0,00

268 966,40

2 519 737,33

od

l

b) nalezności od pozostałych jednostek
- z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
- z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń
społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń

- z tytułu dotacji przyznanych a nie otrzymanych
inne

Należnościkrótkoterminowe

l

netto razem

c) odpisy aktualizujące wanośćnalezności
Należnościkrótkoterminowe

l

brutto razem

NOTY OBJAŚNĄĄCE DO B|LANSU
3

l

-l 2-20l

NOTA 5 - do poz.

8

B.lll. Aktywów

3l

Środki pienięźne

grudnia

20l8
w

31 grudnia 2017

wzłigr

złi gr

Środki pieniężne w kasie i na rachunkach,
w kasie
Biezące rachunki bankowe
Rachunek lokat bankowych

0,00
85 8l l ,03
3 595 867,36

0,00
75 243,62
2.756.852,46

Środki pieniężne

3 681 678,39

2 832 096,08

NoTY oBJAŚNlĄĄcE Do BllńNsU
31 -t 2-20l 8
NOTA 6 - do poz. B.lV. Aktywów
Krótkoterm inowe rozliczen ia międzyokresowe

a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w
tym:

- opłacone ubezpieczenia
- opłacona energia elektryczna

-

inne

- dostawy w drodze zakupów promocyjnych

b) pozostałe rozliczenią międzyokresowe,
- dotacje przyznane - nie wypłacone
Krótkoterminowe rozl iczen ia
razem

m

w tym:

iędzyokresowe,

3l

grudnla

20l8

3l grudnia 20l7

wzłigr

w złi gr

33 l55,73

3 390,8,|

2 047,69
0,00
207,04

1 697,06

30 906,00

0,00

537 800,00
537 800,00

453 l00,00
453 l00,00

570 955,73

456 490,8l

l

215,66
478,o9
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NOTY OBJAŚNĄĄCE DO B|LANSU
3

1

-l 2-201

8

NOTA 7 a- do poz. A.l. iA.lll Pasywów

Fundusz Wlnik lat
założycielskiubiegłych

a) Stan na

początek okresu
b) Zwiększenia
c) Zmnieiszenia
d) Stan na koniec

okresu

5

000,00 l

Wynik lat
ubiegłych

l

057 129,83

0,00

0,00

0,00

95 0] 4,8l

l

962 l l 5,02

5 000,00

Wlnik lat
ubiegłych

Wynik lat
ubie9łych

992 338,20
0,00
l00 330,62

2 479 645,44
0,00
0,00

892 007,58

2 479

645,44

Razem

poz.A. liA,lll

464 0,16,88

5 998 l 30,35

0,00
17 261 ,84

0,00
212 607.27

446 755,o4

5 785 523,08

NOTA 7 b- do poz. A.ll Pasywów

3l

grudnia 20l8

3l

grudnia 20'l7

wzłigr
Fundusz z aktualizacji wyceny na początek okresu

0,00

l 2 589,59

853 786,68

l 2 589,59

853 786,68

29 965,50

0,00

l 29 965,50

0,00

736 410,77

853 786,68

a) zwiększenia (z tytułu)

- wycenajednostek uczestnictwa

w wartoŚci
rynkowej
b) zmniejszenia (z tytułu)
- wycenajednostek uczestnictwa w wartości

rynkowej
Fundusz z aktualizacji vvyceny na koniec

okresu

wzłigr

786,68

85 3

]

Wartośćrynkowa na
dzień 3 l .12.2017

Wartośćrynkowa na

835 645,44

2 502 196,48

2 410 0o2,66

574 357,22

NN Subfundusz Obligacji

322 000,00

367 493,62

380 083,2l

58 083,2l

- NN Subfundusz Globalny
Spółek Dywidendowych (L)

322 000,00

463 742,02

425 97o,34

l 03 970,34

2 479 645.44

3 333 432.12

2l6

736 410,77

Nazwa aktywów

- NN 5ubfundusz Stabilnego
Wzrostu
-

Razem:

Wartośćnabycia

l

dzień 3l,l2,20l

3

8

056.2,1

Fundusz z aktualizacji
wyceny- A.ll Pasywów
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NOTY OBJAŚNĄĄCE DO BILĄNSU
3

l

-l 2-20l

8

NOTA 8- do poz. B,

lll.

Pasywów
31 grudnia

Zobowiązan ia krótkoterm inowe
Z tytułu dostaw i usług wobec pozostałych

20l8

31 grudnia

złigr

20l7
złi gr

jednostek

o okresie wymagalności:

92o,32
92o,32

-dol2miesięcy
lnne (wg rodzaju)

- z tytułu innych rozrachunków z pracownikami

- z tytułu przyznanych dotacji
- inne - zwroty z dotacji
Zobowiązan ia krótkoterm inowe i fu ndusze specjalne

razem

5 336,84

537 800,00

5 336,84
479 523,02

0,00
537 800,00

l55,00
453 l00,00

0,00

26 268,02

538 72o,32

484 859,86

NoTY oBJŃNĄĄcE Do Bll_ANsU
3l

-l 2t20l

8

NOTA 9 - do poz. B,lV. Pasyuvów

Rozliczenia międzyokresowe
Rozliczenia międzyokresowe przychodów

- długoterminowe (wg tytułów)
- dotacje przyznane nie wypłacone

- krótkoterminowe

(wg tytułów)

- dotacie przyznane nie wypłacone
Rozliczenia międzyokresowe przychodów razem

4.

3l

grudnia 20l8

l
l
l

l

31 grudnia

20l7

złi gr

złi gr

228 382,83
0,00

2 464 341,76
0,00

0,00
228 382,B3

2 464 341,76

0,00

228 382,B3

2 464 341,76

228 382,83

2 464 341,76

informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł

NOTY OBJAŚN|ĄĄCE DO MCHUNKU ZYSKÓW lSTMT

-l 2-20l 8
NOTA l0 - do poz. A.l do Rachunku Zysków i Strat
3

l

l 0,1 Przychody określone statutem (struktura
terytorialna)
a) osoby prawne i

fizyczne kraj, w tym:

- wpłaty pieniężne

- darowizny rzeczQwe
- darowizny usług
b) osoby prawne i

fizyczne zagranica, w tym:

- wpłaty pieniężne

- darowizny tzęczowe
- darowizny usług
Przychody netto , razem

20l 8

2017

żi gr

zł1 gr

167 465,43
167 465,43

266 192,91
266 192,91

0,00

0,00

0,00

0,00
3 414 981,82
3 414 981,82
0,00

4 633 43l ,93
4 633 43l ,93
0,00

0,00

4 800 897,36

0,00
3 681 174,73

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży- Sprawozdanie finansowe za rok

l0.2 Przychody określone statutem (źródła\
a) osoby prawne i

fizyczne kraj, w tym:

Fundacja Liberalnei Edukacii
Fundacja im. stefana

Batorego

Liceum Ogólnokształcące im, Bohaterów Powstania
stvcznioweqo

fizyczne zagranica,

Polsko-Amerykańska

Fu

złigr
266192,91

79 800,00

75 900,00

l9l

,98

80 000,00

0,00

1 223,45

0,00

50,00

620,00

4 633 43,1,93

3 414 98l ,82

2

W tym:

ndacja Wolności

Credit Swiss EMEA Foundation
Przychody razem

4 220

4l3

b) pozostałe, w tym:

20l

3 053 328,00

361 653,82
3 681 174,73

8

2017

złi gr

złi gr

0,00
2 420,79
3,79

0,00
4,53
4,53

2 417 ,00

0,00

2 420,79

4,5 3

- zaokrąglenia, drobne wpłaty

- nalezność z tyt. zwrotu kosztów sądowvch
Pozostałe przychody operacyjne, razem

000,00
43l,93

4 800 897,36

NOTY OBJAŚNĄĄCE DO MCHUNKU ZYSKÓW l STMT
3l -]2-2018
NOTA l l - do poz. C. do Rachunku Zysków i Strat
l 1.1 Pozostał€ przychody
a) rozwiązane rezenNy

9 679,91
l 79 993,00

Drobne wpłaty os. fizyczne
b) osoby prawne i

2o17

zł1 gr
167 465,43

6

o.o.

I2

20l 8

0,00

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy
S,C. Johnson Sp. z

20l8

20l

l 1.2 Przychody finansowe

8

złigr

Przychody finansowe z tytułu odsetek
a) z tytułu udzielonych pożyczek
b) odsetki od lokat bankowych zrealizowane
c) odsetki od lokat na dzień bilansowy- wycena
d) odsetki od lokat na dzień bilansowywyksięgowanie wyceny z roku poprzedniego
e) różnica między dodatnimi a ujemnymi różnicami
kursowymi

48 216,54

Przychody finansowe, razem

2017

złigr

0,00

49.36ż,32
0,00

43 116,74

47 509,86

867,36

1 85?,46

B52,46

0,00

6 084,90

0,00

48 216,54

49,362,32

_l
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5.

20l8

13

informacje o strukturze poniesionych kosztów

NOTY OBJAŚNĄĄCE DO MCHUNKU ZYSKÓW lSTMT
3l -]

2-20l8

l 2. Struktura poniesionych

kosztów
8

2017

a) Koszty wypłaconych dotacji

Kwota zł i gr
2 283 429,65

57,47%

Kwota zł i gr
2 o37 125,94

5l,66%

b) pozostałe koszty według zespołów tematycznych

] 689 688,06

42,53%

l

48,17%

20l

Koszty programów "Równać Szanse"
zty rog ram ów dotyczą cych
e te n cj i
społecznych oraz podnoszenia poziomu edukacji,
Kos

k omp

p

899 564,82

] 057 856,35

992 723,51

63l 83l,7l

734 736,78

Program Obywatele dla Demokracji
Pozostałe koszty działań

l 62 065,54

0,00
0,00

c) koszty finansowe

0,01

0,00%

l0 038,99
6 251 ,l4

0,16%

d) pozostałe koszty operacyjne

2,28

0,00%

206,95

0,01%

Koszty razem

3 973 l20,00

l 00%

3 943 l48,85

l 00%

w tym podstawowej działalnościoperacyjnej

3 922 768,48

3 878 553,96

50 349,23

58 l36,80

w tym koszty ogólnego zarządu

6.

dane o żródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Fundusz statutowy na 31.12,2018 r. wynosi 5.000 zł iw roku obrotowym

20l8

nie uległ żadnym

zmianom.

7,

jeżeli jednostka posiada status organizacji pozytku publicznego, zamieszcza w
informacji dodatkowej dane na temat uzyskanych przychodów
kosztów

z

i

poniesionych

tytułu l% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz sposobu

wydatkowania środków pochodzących

z

1% podatku dochodowego

od

fizycznych

Polska Fundacja Dzieci i Młodziezy nie posiada statusu organizacji pozytku publicznego,

osób
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8.

20l8

I4

inne informacje

Fundacja została pozwana przez Agencję Rozwoju Regionalnego Spółka
odpowiedzialnością Sygn. akr

01l/l3-00.

ll C 2786ll4, która była partnerem w projekcie

z

ograniczoną

POKL.07,02,01-14-

Spółka wystąpiła z roszczeniem zwrotu zakwestionowanych kosztów 45,870,45 zł, do

których nie otrzymała refundacji.
W dniu 04 stycznia

20l8 r.

zapadł wyrok sądu pierwszej instancji oddalający powództwo, powód został

obciązony kosztami procesu

w całościw kwocie 2,417,00 zł. Wyrok zapadĘ w

sprawie jest

prawomocny, Sądem właściwymjest Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, llWydział Cywilny.

Warszawa, dnia l 8-06-20l 9

Władysław Bartoszewski

/(:L

Michał olszański

9owa
Anna Pyrz,llogozińska
Nr-8049/?00.{

Anna Pyrz-Rogozińska
osoba reprezentująca podmiot któremu
powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

