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W p row ad zen ie  d o  s praw o zd an i a  f in an sow eg o  z a  20 18  ro k  

 

1) firma, siedziba i adres, podstawowy przedmiot działalności jednostki oraz numer we 
właściwym rejestrze sądowym albo ewidencji; 

Firma: FUNDACJA NA RZECZ POLSKIEJ MŁODZIEZY IM. LUDWIKA 
RAJCHMANA 

Adres siedziby: ul. Krakowskie Przedmieście 64, 00-322 Warszawa 

REGON: 369680990, 

NIP: 5252743022, 

Numer KRS: 0000722884 

Podmiot wpisany jest również do rejestru przedsiębiorców. 

 

Statutowymi celami Fundacji są: 
x podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji budowania wieloetnicznej wspólnoty 

narodowej i niepodległościowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości 
wspólnotowej, obywatelskiej i kulturowej, a także promowanie Rzeczypospolitej 
Polskiej za granicą; 

x działanie na rzecz zwiększenia udziału młodych obywateli w życiu publicznym, 
upowszechniania postaw obywatelskich i promowania idei patriotycznego 
obywatelstwa; 

x działanie na rzecz wielotematycznej oraz wielokulturowej edukacji obywatelskiej, 
społecznej, wspólnotowej i ekonomicznej, a także matematyczno-przyrodniczej oraz 
związanej z rozwojem nowych technologii; 

x promowanie oświaty, wychowania, sportu, kultury, sztuki i ochrony środowiska oraz 
szerzenia wiedzy i świadomości o prawach i obowiązkach ludzkich i obywatelskich;  

x promowanie, inicjowanie i wspieranie wzajemnej współpracy szkół, uczelni i innych 
ośrodków edukacyjnych, akademickich i naukowych oraz ich wspólnot, a także 
działanie na rzecz rozwoju przyjaznych relacji między nimi, w kraju i za granicą; 

x promowanie, inicjowanie i wspieranie współpracy środowiska edukacyjno-
oświatowego, akademickiego i naukowego z biznesem oraz rozwoju gospodarki i 
nauki; 

x zaspokajanie potrzeb naukowych, oświatowo-wychowawczych, kulturalnych, 
kultury fizycznej i sportu uczniów szkół średnich oraz studentów i absolwentów 
szkół wyższych; 
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x skupianie wokół idei Fundacji przedstawicieli polityki, sportu, nauki, biznesu, 
kultury oraz sztuki, w kraju i za granicą; 

x rozwijanie wśród młodych ludzi zainteresowania przyszłością Rzeczypospolitej 
Polskiej; 

x wspieranie idei integracji europejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem współpracy 
w obrębie Grupy V4, idei jagiellońskiej i współpracy euroatlantyckiej. 
 

 
1. Fundacja realizuje swoje cele statutowe m.in. poprzez: 

x organizację i finansowanie: 
� konferencji,  
� spotkań,  
� szkoleń,  
� seminariów,  
� warsztatów,  
� wykładów,  
� targów,  
� symulacji,  
� dyskusji,  
� debat, 
� konkursów,  
� koncertów,  
� imprez,  
� wyjazdów, 
� wydarzeń o charakterze sportowym. 

x uczestnictwo w inicjatywach i projektach o podobnym charakterze w kraju 
i za granicą;  

x skupianie wokół celów i działań statutowych Fundacji osób i podmiotów 
o zbieżnych lub zbliżonych celach oraz współpracę i nawiązywanie z nimi 
kontaktów;  

x wspieranie rozwoju, współorganizowanie i organizowanie inicjatyw 
i projektów, o których mowa w pkt 1, nakierowanych na edukację obywatelską 
oraz rozpowszechnianie wiedzy w obszarze nauk matematyczno-
przyrodniczych i związanych z rozwojem nowych technologii, a także w 
obszarze nauk społecznych i ekonomicznych, w tym wiedzy o historii i 
kulturze Rzeczypospolitej Polskiej, państwie, społeczeństwie, stosunkach 
międzynarodowych, dyplomacji, prawie, ekonomii, bezpieczeństwie, 
organizacjach międzynarodowych i współpracy międzynarodowej, w 
szczególności europejskiej i transatlantyckiej;  

x wspieranie organizacyjne i finansowe inicjatyw młodzieżowych, studenckich 
i doktoranckich, a także działań związanych z podejmowaniem przez uczniów, 
studentów lub doktorantów aktywności zawodowej i aktywności w życiu 
publicznym – na arenie krajowej i międzynarodowej;  
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x aktywne uczestnictwo w życiu publicznym Rzeczypospolitej Polskiej;  
x organizowanie i finansowanie stypendiów i nagród dla uczniów szkół średnich 

I wyższych;  
x prowadzenie i finansowanie działalności propagatorskiej, informacyjnej 

i wydawniczej;  
x propagowanie celów statutowych poprzez współpracę z mediami i innymi 

podmiotami;  
x organizację krajowych i zagranicznych delegacji uczniowskich i studenckich 

na: 
� konferencje,  
� seminaria,  
� dyskusje, 
� targi sztuki,  
� imprezy kulturalne 
� konkursy;  

x prowadzenie klubów uczniowskich i kół studenckich.  
 

W celu realizacji celów statutowych  Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą, w 
zakresie: 

x Pozostałe drukowanie (PKD 18.12.Z); 
x Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku 

(PKD 18.13.Z); 
x Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego (PKD 46.43.Z); 
x Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego (PKD 46.49.Z); 
x Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach 

z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (PKD 47.11.Z); 
x Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach 

(PKD 47.19.Z); 
x Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów 

użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 
(PKD 47.59.Z); 

x Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 
(PKD 47.61.Z); 

x Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona 
w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.62.Z); 

x Sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona 
w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.63.Z); 

x Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej 
lub Internet (PKD 47.91.Z); 

x Wydawanie książek (PKD 58.11.Z); 
x Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (PKD 58.14.Z); 
x Pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z); 
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x Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów 
telewizyjnych (PKD 59.11.Z); 

x Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo 
i programami telewizyjnymi (PKD 59.12.Z); 

x Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów 
telewizyjnych (PKD 59.13.Z); 

x Działalność związana z projekcją filmów (PKD 59.14.Z); 
x Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych (PKD 59.20.Z); 
x Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) 

i podobna działalność (PKD 63.11.Z); 
x Działalność portali internetowych (PKD 63.12.Z); 
x Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej 

niesklasyfikowana (PKD 63.99.Z); 
x Pozostałe pośrednictwo pieniężne (PKD 64.19.Z); 
x Działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych (PKD 

64.30.Z); 
x Leasing finansowy (PKD 64.91.Z); 
x Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem 

ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (PKD 66.19.Z); 
x Działalność związana z zarządzaniem funduszami (PKD 66.30.Z); 
x Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z); 
x Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi 

(PKD 68.20.Z); 
x Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami (PKD 68.31.Z); 
x Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (PKD 68.32.Z); 
x Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (PKD 70.21.Z); 
x Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej 

i zarządzania (PKD 70.22.Z); 
x Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych 

i humanistycznych (PKD 72.20.Z); 
x Działalność agencji reklamowych (PKD 73.11.Z); 
x Działalność fotograficzna (PKD 74.20.Z); 
x Działalność związana z tłumaczeniami (PKD 74.30.Z); 
x Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej 

niesklasyfikowana (PKD 74.90.Z); 
x Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek (PKD 77.11.Z); 
x Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego 

(PKD 77.21.Z); 
x Wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego 

i domowego (PKD 77.29.Z); 
x Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery 

(PKD 77.33.Z); 
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x Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem 
prac chronionych prawem autorskim (PKD 77.40.Z); 

x Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej 
niesklasyfikowana (PKD 79.90.C); 

x Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów 
(PKD 82.30.Z); 

x Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, 
gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 82.99.Z); 

x Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane 
(85.59.B) ; 

x Działalność wspomagająca edukację (PKD 85.60.Z); 
x Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna (93.29.Z); 
x Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej nie sklasyfikowana 

(PKD 96.09.Z). 
 
 

2) wskazanie czasu trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony; 

Nie dotyczy 

3) wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym; 

Sprawozdanie finansowe sporządzone jest za okres od 09-03-2018 r. do 31-12-2018 r. 

4) wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania 
działalności gospodarczej 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 w dającej się przewidzieć przyszłości. Na dzień sporządzenia 
sprawozdania, nie są znane żadne okoliczności które mogą stanowić zagrożenie na 
kontunuowanie 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. 

 

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie  z wymogami Ustawy o 
Rachunkowości z dnia 29 września 1994r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 351 z późn. zm.) 
obowiązującymi jednostki mające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

Jednostka sporządza rachunek zysków i strat w układzie kalkulacyjnym. 

W sprawozdaniu finansowym Fundacja na Rzecz Polskiej Młodzieży um. Ludwika 
Rajchmana wykazuje zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich treścią ekonomiczną. 
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Wynik finansowy jednostki za w/w okres obejmuje wszystkie osiągnięte i 
przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty 
zgodnie z zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej 
wyceny. 

Aktywa i pasywa wycenia  się na dzień bilansowy w następujący sposób: 

1) środki trwałe w budowie – w wysokości ogółu kosztów pozostających w 
bezpośrednim związku z nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszone o odpisy z 
tytułu trwałej utraty wartości; 

2) udziały w innych jednostkach, oraz inne inwestycje zaliczane do aktywów 
trwałych – wycenia się według cen nabycia; 

3) inwestycje krótkoterminowe – w okresie sprawozdawczym wystąpiły środki 
pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych, które wyceniane są według 
wartości nominalnej; 

4) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne – według cen nabycia, 
pomniejszonych o odpisy umorzeniowe,  

Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości     
niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące progi: 

                   - cena nabycia poniżej 2500,00zł 

                   - cena nabycia od 2500,00zł do 3500,00zł 

                   - cena nabycia powyżej 3.500,00 zł 

x środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości 
początkowej poniżej 2500,00 zł  Jednostka zalicza bezpośrednio w 
koszty zużycia materiałów , wprowadzając jednocześnie do ewidencji 
pozabilansowej o ile cena nabycia przekracza 1500,00 zł. 

x środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości 
początkowej pomiędzy 2.500,00 zł a 3.500,00 zł jednostka zalicza do 
aktywów, wprowadzając je jednocześnie do ewidencji bilansowej. W 
momencie oddania do używania dokonywany jest 100% odpis 
amortyzacyjny, zarówno dla potrzeb bilansowych jak i podatkowych. 

x środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości 
początkowej powyżej 3.500,00 zł jednostka zalicza do aktywów, 
wprowadzając je jednocześnie do ewidencji bilansowej. W momencie 
oddania do użytku ustalany jest okres ekonomicznej użyteczności dla 
nabytego składnika, który to okres decyduje o okresie dokonywania 
odpisów amortyzacyjnych. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych 
rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu 
oddania środków trwałych do użytku. Jednostka dokonuje umorzenia 
środków trwałych, stosując metodę liniową dla wszystkich tytułów, 
począwszy od miesiąca następnego po miesiącu przyjęcia do eksploatacji 
w okresie odpowiadającym szacowanemu okresowi ich ekonomicznej 
użyteczności    
Jednostka przyjęła, iż wszystkie nakłady na ulepszenie środków trwałych 
oraz wartości niematerialnych i prawnych przekraczające 3.500,00 zł  
podwyższają  wartość  początkową  tych  aktywów,  a  nieprzekraczające   
3.500,00 zł uznawane są za koszty bieżącego okresu. 
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Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne prezentowane w 
bilansie, wyceniane są wg wartości netto tzn. w wartości  początkowej 
powiększonej o ulepszenia i pomniejszonej o dokonywane odpisy 
umorzeniowe i aktualizacyjne. 

5)  materiały i towary - według cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie 
wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy; 

6) należności i udzielone pożyczki – w kwocie wymagającej zapłaty  

7) zobowiązania – w kwocie wymagającej zapłaty  

8) rezerwy – według uzasadnionej oszacowanej wiarygodnie wartości 
 

9) kapitały własne oraz pozostałe aktywa i pasywa - według wartości 
nominalnej 

 
10)  Jednostka odstępuje od ustalania aktywów i pasywów z tytułu 

odroczonego podatku dochodowego; 
 

11)  Leasing operacyjny podatkowy Jednostka kwalifikuje jako leasing 
operacyjny. 

 

12) Do rozchodu składników aktywów stosuje się metodę FIFO (pierwsze 
weszło, pierwsze wyszło) 

 

13)  Jednostka nie stosuje rozliczania kontraktów długoterminowych zgodnie z 
KSR 3. 

 

 

 

 

 

 



ROK: 2018FUNDACJA NA RZECZ POLSKIEJ MàODZIEZY IM. LUDWIKA RAJCHMANA
00-322 WARSZAWA ul. KRAKOWSKIE PRZEDMIESCIE 64
NIP: 5252743022 Jednostronny rachunek zysków i strat

          Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)

+/- Poz. Nazwa pozycji Na koniec
2018-12

Rok ubiegáy

- A Przychody z dziaáalnoĞci statutowej 72.364,00 0,00
I Przychody z nieodpáatnej dziaáalnoĞci poĪytku publicznego 55.050,00 0,00
II Przychody z odpáatnej dziaáalnoĞci poĪytku publicznego 17.314,00 0,00
III Przychody z pozostaáej dziaáalnoĞci statutowej 0,00 0,00

- B Koszty dziaáalnoĞci statutowej 110.993,10 0,00
I Koszty nieodpáatnej dziaáalnoĞci poĪytku publicznego 4.770,30 0,00
II Koszty odpáatnej dziaáalnoĞci poĪytku publicznego 106.222,80 0,00
III Koszty pozostaáej dziaáalnoĞci statutowej 0,00 0,00

C Zysk (strata) z dziaáalnoĞci statutowej (A-B) -38.629,10 0,00
D Przychody z dziaáalnoĞci gospodarczej 58.750,00 0,00
E Koszty dziaáalnoĞci gospodarczej 0,00 0,00
F Zysk (strata) z dziaáalnoĞci gospodarczej (D-E) 58.750,00 0,00
G Koszty ogólnego zarządu 3.587,71 0,00
H Zysk (strata) z dziaáalnoĞci operacyjnej (C+F-G) 16.533,19 0,00
I Pozostaáe przychody operacyjne 0,00 0,00
J Pozostaáe koszty operacyjne 0,00 0,00
K Przychody finansowe 0,00 0,00
L Koszty finansowe 31,66 0,00
M Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L) 16.501,53 0,00
N Podatek dochodowy 0,00 0,00
O Zysk (strata) netto (M-N) 16.501,53 0,00

Druk: 2018-12-31 Sage Symfonia 2.0 Finanse i KsiĊgowoĞü 2019.d Strona 1 ostatnia



ROK: 2018FUNDACJA NA RZECZ POLSKIEJ MàODZIEZY IM. LUDWIKA RAJCHMANA
00-322 WARSZAWA ul. KRAKOWSKIE PRZEDMIESCIE 64
NIP: 5252743022 Bilans

          AKTYWA

+/- Poz. Nazwa pozycji Na koniec
2018-12

Na koniec ub. roku
2018-03-08

- A Aktywa trwaáe 2.340,00 0,00
I WartoĞci niematerialne i prawne 0,00 0,00
II Rzeczowe aktywa trwaáe 0,00 0,00
III NaleĪnoĞci dáugoterminowe 0,00 0,00
IV Inwestycje dáugoterminowe 0,00 0,00
V 'áugoterminowe rozliczenia miĊdzyokresowe 2.340,00 0,00

- B Aktywa obrotowe 24.373,92 0,00
I Zapasy 0,00 0,00
II NaleĪnoĞci krótkoterminowe 129,18 0,00
III Inwestycje krótkoterminowe 24.224,83 0,00
IV Krótkoterminowe rozliczenia miĊdzyokresowe 19,91 0,00

C NaleĪne wpáaty na kapitaá (fundusz) podstawowy 0,00 0,00

Suma 26.713,92 0,00

Druk: 2018-12-31 Sage Symfonia 2.0 Finanse i KsiĊgowoĞü 2019.d Strona 1 pierwsza



ROK: 2018FUNDACJA NA RZECZ POLSKIEJ MàODZIEZY IM. LUDWIKA RAJCHMANA
00-322 WARSZAWA ul. KRAKOWSKIE PRZEDMIESCIE 64
NIP: 5252743022 Bilans

          PASYWA

+/- Poz. Nazwa pozycji Na koniec
2018-12

Na koniec ub. roku
2018-03-08

- A Kapitaá (fundusz) wáasny 26.501,53 0,00
I Fundusz statutowy 10.000,00 0,00
II Pozostaáe fundusze 0,00 0,00
III Zysk (strata) z lat ubiegáych 0,00 0,00
IV Zysk (strata) netto 16.501,53 0,00

- B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 212,39 0,00
I Rezerwy na zobowiązania 0,00 0,00
II Zobowiązania dáugoterminowe 0,00 0,00
III Zobowiązania krótkoterminowe 212,39 0,00
IV Rozliczenia miĊdzyokresowe 0,00 0,00

Suma 26.713,92 0,00

Druk: 2018-12-31 Sage Symfonia 2.0 Finanse i KsiĊgowoĞü 2019.d Strona 2 ostatnia
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D od a tkow e in f o rma cj e  i  ob ja śn i en i a  d o  sp raw o zd an i a  f in ans ow eg o  za  
o k res  09 - 03 -2 01 8  d o  31 -1 2 -2 01 8   

FU N D A C JA  NA  RZE C Z POLS KIEJ  MŁO D ZIE ZY I M.  L U DW I KA 
R A J CH MAN A  

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; 

 Jednostka nie posiada innych zobowiązań finansowych niż wykazane w bilansie. 

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; 

 Jednostka nie udzieliła zaliczek i kredytów dla członków organów administrujących, 
zarządzających i nadzorujących. 

3) uzupełniające dane o aktywach i pasywach; 

A/ Rozliczenie kapitałów za okres sprawozdawczy 

 
 

 

stan na 09-
03-2018 r. zwiększenie zmniejszenia 

stan na 31-
12-2018 r. 

I Kapitał podstawowy 0,00 10 000,00 - 10 000,00 
II Kapitał zapasowy - - - - 

III Kapitał z aktualizacji 
wyceny - - - - 

IV  Pozostałe kapitały 
rezerwowe - - - - 

V Zysk (strata) z lat 
ubiegłych 0,00 zł 0,00 zł    0,00 zł 

VI Zysk (strata) netto 0 16 501,53 zł  16 501,53 zł 

VII 

Odpisy z zysku netto  
w ciągu roku 
obrotowego (wielkość 
ujemna) 

- - - - 

Razem  Kapitał 0,00 zł 26 501,53 zł  26 501,53 zł 
 

B/ Informacja uszczegółowiająca o aktywach 

Środki pieniężne na rachunku bankowym na dzień 31.12.2018r. 14 171,41 zł 
Środki pieniężne w kasie na dzień 31.12.2018r. 10 053,42 zł 
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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 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, oraz 
informacje o przychodach z tytułu składek członkowskich i dotacji pochodzących ze 
środków publicznych; 

 

  
Stan na 31.12.2018 

I Przychody z działalności statutowej 
nieodpłatnej 55 050,00 

IA Darowizny od osób prawnych 54 750,00 
IB Darowizny od osób fizycznych 300,00 

II Przychody z działalności statutowej 
odpłatnej 17 314,00 

III Przychody z działalności gospodarczej 58 750,00 
IV  Pozostałe przychody operacyjne 0,00 
V Przychody finansowe 0,00 

Suma  131 114,00 

 

5) informacja o strukturze poniesionych kosztów 

  
Stan na 31.12.2018 

I Amortyzacja 0,00 
II Materiały i energia 7 968,94 
III Usługi obce 99 511,38 
IV Podatki i opłaty 1681,45 
V Wynagrodzenia 671,00 
VI Ubezpieczenia społeczne i inne 0,00 
VII Pozostałe koszty 4 748,04 
VIII Pozostałe koszty operacyjne 0,00 

IX Pozostałe koszty finansowe 31,66 
Suma  114 612,47 

 

6) dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego; 

Fundusz statutowy w wysokości 10 000,00 zł wpłacony został w roku 2018 i 
wykorzystany zostanie zgodnie z celami statutowymi Fundacji.  

7) jeżeli jednostka posiada status organizacji pożytku publicznego, zamieszcza w informacji 
dodatkowej dane na temat uzyskanych przychodów i kosztów z tytułu 1% podatku 
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dochodowego od osób fizycznych oraz sposobu wydatkowana środków pochodzących z 1% 
podatku dochodowego od osób fizycznych; 

 Jednostka nie posiada statusu organizacji pożytku publicznego. 

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 dotyczy.  

 


