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OŚWIADCZENIE  

 

 

 

 

Stosownie do artykułu 52 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku oraz 

Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 roku w sprawie szczegółowych 

zasad rachunkowości dla niektórych jednostek nie będących spółkami handlowymi, nie 

prowadzącymi działalności gospodarczej z późniejszymi zmianami, Zarząd Fundacji Centrum 

Wspierania Zdolności  przedstawia sprawozdanie finansowe na dzień 31.12.2017 roku, na 

które się składa:  

 

- Bilans sporządzony na dzień 31.12.2017 r.  

- Rachunek wyników za okres 01.01.2017 r. – 31.12.2017 r.  

- Informacja dodatkowa 

 

 

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało zgodnie z przedstawionymi zasadami ustawy o 

rachunkowości oraz rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową oraz wynik 

finansowy.  

 

 

 

 

 

 

 

Podpisy członków Zarząd  Osoba odpowiedzialna za 

prowadzenie ksiąg rachunkowych 

  Justyna Porada  

 

1. Prezes – Anna  Róża Makaruk 

 

 

 

 

 

2. Wiceprezes – Alicja Kubas 

 

 

 

 

 

3. Skarbnik – Magdalena Bożena Stańczyk      
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INFORMACJA DODATKOWA 

 

I. Informacje porządkowe 

Sprawozdanie finansowe Fundacja Centrum Wspierania Zdolności  z siedzibą w Sulejówku 

przy ul. Sikorskiego 1 ,05-070 Sulejówek, zostało sporządzone zgodnie z Ustawą z dnia 29 

września 1994 roku o rachunkowości oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 

listopada 2001 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek 

nie będących spółkami handlowymi, nie prowadzących działalności gospodarczej (zwane w 

dalszej części rozporządzeniem).  

 

Przedmiotem działalności Fundacji Centrum Wspierania Zdolności, wg klasyfikacji 

PKD jest:  

- działalność pozostałych organizacji, gdzie indziej niesklasyfikowana PKD 9499Z  

 

 

Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Sulejówek. 

 

 

W skład Zarządu wchodzą:  

1. Anna Róża Makaruk – Prezes 

2. Anna Kufel – Wiceprezes 

3. Magdalena Bożena Stańczyk – Skarbnik 

 

W roku 2018 nastąpiła zmiana na stanowisku Wiceprezesa  Fundacji. 

W dniu 2.05.2018 r. została zgłoszona następująca  zmiana: 

- z  funkcji Wiceprezesa ustąpiła Pani Alicja Honorata Kubas 

- funkcję Wiceprezesa objęła Pani Anna Kufel  

 

 

 

II . Celem Fundacji  zgodnie ze statutem jest:  

działalność  oświatowa szczególnie w zakresie inicjowania i wspierania działań   związanych 

z diagnozowaniem i rozwijaniem zdolności dzieci i młodzieży oraz ich zainteresowań.   

 

Fundacja realizuje swoje cele poprze: 

1. prowadzenie badań pozwalających na ocenę potrzeb społecznych w zakresie 

możliwości rozwijania zdolności i zainteresowań dzieci i młodzieży na 

określonym terenie, . 

2. współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami 

pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji. 

3. prowadzenie działań mających na celu podniesienie jakości oferty edukacyjnej 

instytucji systemu oświaty realizujących kształcenie na określonym terenie, w tym 

organizowanie zajęć pozalekcyjnych i  pozaszkolnych oraz wspieranie osób 

zajmujących się realizacją takiej działalności,    

4. wspieranie i współpracę z organizacjami, placówkami oraz instytucjami 

działającymi na rzecz rozwijania zdolności i zainteresowań dzieci i młodzieży ( w 

tym przedszkola, szkoły i poradnie psychologiczno-pedagogiczne),  

5. zakładanie i prowadzenie ośrodków, punktów konsultacyjnych oraz placówek 

oświatowych ( przedszkola i szkoły) realizujących cele Fundacji . 
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6. udzielanie pomocy pedagogicznej, psychologicznej oraz specjalistycznej 

związanej z rozpoznaniem i rozwijaniem zdolności  i zainteresowań dzieci i 

młodzieży, 

7. organizowanie oraz udział w spotkaniach, warsztatach, kursach, konferencjach, 

szkoleniach oraz  imprezach kulturalnych i sportowych,.  

8. Organizowanie działań służących podniesieniu kwalifikacji nauczycieli w zakresie 

pracy z uczniem zdolnym, 

9. popularyzowanie wiedzy i doświadczeń w zakresie rozwijania zdolności i 

zainteresowań dzieci i młodzieży wśród nauczycieli,   

10. organizowanie koncertów, występów, pokazów, wystaw, wernisaży prac młodych 

twórców, 

11. działalność oświatowo-wychowawczą, edukacyjną, informacyjną, naukowo-

techniczną, wydawniczą, promocyjną, reklamową i badawczą w zakresie realizacji  

celów statutowych. 

Powyższe działania zmierzające do realizacji celów statutowych prowadzone są 

odpłatnie i nieodpłatnie. 

Zarząd Fundacji może uchwalić dodatkowe działania zbieżne z głównym celem 

określonym w § 4 statutu Fundacji. 

 

 

III. Prezentacja sprawozdań finansowych.  

Niniejsze sprawozdanie finansowe obejmuje okres  od 01.01.2017 do 31.12.2017 i zostało 

sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności statutowej w dającej się przewidzieć  

przyszłości oraz, że Stowarzyszenie nie zamierza, ani nie musi zaniechać działalności lub 

istotnie zmniejszyć jej zakresu. Nie istnieją również okoliczności wskazujące na zagrożenie 

kontynuowania działalności.  

Niniejsze sprawozdanie zawiera dane za rok 2017. 

 

 

IV. Stosowane metody i zasady rachunkowości oraz metody wyceny aktywów i 

pasywów.  

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone z uwzględnieniem nadrzędnych zasad 

rachunkowości określonych ustawą o rachunkowości oraz odrębnych przepisów  

regulujących zasady gospodarki finansowej stowarzyszenia.  

Stowarzyszenie sporządza sprawozdanie w formie uproszczonej określonej przepisami 

Rozporządzenia Ministra Finansów dla jednostek nie prowadzących działalności 

gospodarczej. 

 

 

V. Wynik finansowy  

Sprawozdanie Stowarzyszenia za rok obrotowy zaczynający się 01.01.2017 a kończący się 

31.12.2017, obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jego rzecz przychody oraz 

związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadami memoriału, współmierności 

przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny.  
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V.1 Rachunek wyników. 

1.1 Przychody 

Przychody z działalności statutowej obejmują otrzymane środki pieniężne i inne aktywa 

finansowe ze źródeł określonych przepisami prawa lub statutem, a także przychody 

finansowe. 

1.2 Koszty 

Koszty działalności Stowarzyszenia to koszty realizacji zadań statutowych, w tym również 

świadczeń określonych statutem. 

Do kosztów w rachunku wyników zalicza się:  

- koszty realizacji zadań statutowych, czyli związane z wykonywaniem przez stowarzyszenie 

zadań przewidzianych statutem 

- koszty administracyjne 

- koszty wynagrodzeń 

V.2 Bilans 

2.1 Środki pieniężne wykazuje się w wartości nominalnej. Obejmują one środki pieniężne w 

kasie, i na rachunkach bankowych.  

2.2 Fundusz statutowy  wynosi 2.500,00 zł. 

2.3 Wynik finansowy netto za rok obrotowy – wykazuje się różnicą pomiędzy przychodami 

a kosztami za dany rok obrotowy. 

2.4 Wykaz pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów oraz  

rozliczeń międzyokresowych przychodów: 

 

 

               Tytuły 

                               Stan na  

Początek roku 

obrotowego 

Koniec roku obrotowego 

1.Ogółem czynne rozliczenie 

międzyokresowe kosztów, 

w tym: 

0,00 832,22 

Koszty poniesione z tytułu ubezpieczeń i 

osobowych  
0,00 64,70 

Koszty obsługi strony internetowej  0,00 767,52 

 

 

Bierne rozliczenia międzyokresowe w roku 2017 nie wystąpiły. 
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2.4 Wykaz rozliczeń międzyokresowych przychodów: 

 

 

               Tytuły 

                               Stan na  

Początek roku 

obrotowego 

Koniec roku obrotowego 

1.Ogółem rozliczenia międzyokresowe 

przychodów, 

w tym: 

0,00 8.529,03 

Nierozliczona kwota grantu wypłaconego w 

2017r. –do rozliczenia projektu w roku 2018 
.Zakończenie projektu 06/2018 r.   

0,00 8.529,03 

 

VI. Zmiany zasad rachunkowości w okresie sprawozdawczym 

Ponieważ Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej, bilans i rachunek wyników 

sporządzono w sposób uproszczony, zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie 

sprawozdań dla jednostek nie prowadzących działalności gospodarczej.  

 

 

VII. Informacja o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł, w 

tym przychodów określonych statutem 

 

Składki członkowskie                              4.959,00 zł 

Przychody finansowe                                      0,00 zł 

Pozostałe przychody                              53.520,00 zł. 

                 w tym: 

                 - grant ( Ecorys Polska ) otrzymany na działalność statutową 52.270,00 zł 

                 - darowizny otrzymane na cele statutowe 1.250,00  zł 

Razem przychody statutowe               58.479,00 zł. 

 

Nie wykorzystana kwota w wysokości  8529,03 zł. z tytułu wpłaconego grantu została 

przeznaczona na rozliczenie wydatków w roku 2018. Projekt został zamknięty w 

czerwcu 2018 r. 

 

 

VIII. Informacje o strukturze kosztów stanowiących świadczenia pieniężne i nie 

pieniężne określone statutem oraz o strukturze kosztów administracyjnych. 

 

Koszty administracyjne  

Zużycie materiałów i energii                           3.950,49 zł. 

Koszty usług obcych               10.875,37 zł. 

Koszty wynagrodzeń               35.075,87 zł. 

Pozostałe                      74,72 zł. 

Razem koszty statutowe                             49.976,45 zł.  

 

 

IX. Dane dotyczące udzielonych gwarancji, poręczeń i innych zobowiązań związanych z 

działalnością statutową. 

 

 W 2017 roku nie udzielano żadnych gwarancji i poręczeń.  
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X.  Dodatkowe informacje  pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem 

dochodowym od wyniku finansowego brutto 

 

 

Dochód Stowarzyszenia w całości korzysta ze zwolnienia z podatku dochodowego na 

podstawie Art. 17 u. 1 p.4 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.  

 

 

 

 

Sporządzono:      Zarząd: 

Justyna Porada     Anna Róża Makaruk 

       Alicja Kubas 

       Magdalena Stańczyk 

 

 

 

 

 

 


