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Sprawozdan ie fi nansowe

Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży

sporządzone na dzień 3l.l2.20l5 r.

Rachunkowość Polskie.j Fundacji Dzieci i l/łodzleży prowadzona jest W oparciu o Ustawę o

rachunkowości z 29.09.1994 r. (tekst jednolity Dz. u' z 2013 r'' poz' 330 z późn. zmianami), zgodnie

z załącznikiem nr 4'

Elementy sprawozdania:

l. lnformacje ogólne

ll. Bilans

lIl. Rachunek ZyskóW l strat

lV. lnformacje uzupełniające do bilansu

V. Noty objaśniające do bilansu i rachunku zyskóW i strat
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t. lNFoRMACJE ocÓLNE

I lnformacje o organizacj i

1 !e 9 k !'ą1yfi ko1yą n a

94992
Fq1Qącja

ReJeStT pTowadzJ SAD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE,
Xll WYDZlAŁ GosPoDARcZY KRA]oWEco RElESTRU sADoWEco,
Nazwa rejestru : REJESTR SToWARZYSZEN' lŃ NYCH oRGANlzAcJ l

SPoŁEcZNYcH l ZAWoDoWYcH, FUNDAclI oRAZ sAMoDZlELNYCH
PUBLlczNYCH ZAKŁADÓW oPlEKl ZDRoWoTNEJ. PoD]VloT NlEWP|sANY
Do REJESTRU PRZEDslEBloRcÓW
Numer KRS: 0000,l I3705

2. czas trwania działalności jednostki:

Zgodnie ze statutem czas trwania Fundacji.jest nieograniczony.

3' okres objęty sprawozdaniem finansowym:

sprawozdanie finanSowe sporządzono za okres od o]'o].2ol5 do 3].]2.2o]5 obejmujący 12

kolejnych mjesięcy. okresem porównawczym jest okre5 od o].ol.2ol4 do 3'l ' l 2.2o] 4.

4. Wskazanie Zastosowanych Żasad rachUnkowości przewidzianych dla jednostek mikro Z

wyszczególnieniem wybranych uproszczeń

a/ fundac.ja rezygnuje Z Zachowania Zasady ostrożności przy Wycenie poszczególnych składników

aktywóW i pasywóW' ]ednocześnie wskazuje się, że nie jest konieczne dol(onywanie odpiŚóW

aktualiZujących Z tytułu utraty Wartości akt}l,vóW ani tworZenie reZerW na zoboWiąZania, których

wysokość lub termin Wvmagalności nle \ą 74ane'

b/ fundacja dokonuje Wyceny aktywóW W Wartościach historycznych, tj. W cenie nabycia, kosŻcie

Wytworzenia oraz W kwocie Wymaganej zapłaty ' zaś zobowiązania W kwocie Wymaganej Zapłaty,
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c/ fundacja ustala w rachunku zysków i strat Wynik finansowy netto W Sposób dotychczasowy, a

mianowicie iako różnicę pomiędzy przychodami i kosztami, która po Zatwierdzeniu sprawozdania

finansowego zwiększa odpowiednio przychody lub koszty W następnym roku obrotowym; różnica

dodatnia może być zaliczona na zwiększenie kapitału (funduszu) podstawowego,

d/ fundacja sporządza sprawozdanie finansowe, składające się z bilansU, rachunku zyskóW i strat,

Zgodnie Z Załącznikiem nr 4 do ustawy o rachunkowości,

e/ fundacja nie prowadZi działalności gospodarczej, nie podlega. obowiązkowemu badaniu

sprawozdania finanSowego, nie sporZądZa rachunkU przepływów pieniężnych oraz nie sporządZa

Zestawienia Zmian W kapitale (funduszu) własnym.

5. Założenie kontyn uacj i działalności:

sprawozdanle finansowe fundacji Zostało sporządzone p(zy założeniu kontynuowania działalnoścI

przez fundację w okresie, co najmniej l2 miesięcy po dniu bilansowym tj. po dniu 3l grudnia 20]5'

Zarząd fundacji nie stwierdza na dzień podpisania sprawozdania finansowego istnienia faktów i

okoliczności, które wskazywaĘby na Zagrożenia dla możliwości kontynuowania działalności przez

fundację W okresie co najmniej l2 mieSięcy po dniu bilansowym na skutek Zamierzonego lub

przymusowego Zaniechania bądŹ istotnego 09raniczenia przeZ nią dotychczasowej działalności.

6' omóWienie przy.jętych zasad (polityki) rachunkowości, W tym metod wyceny aktywÓw i

pasywów (także amortyzacji), pomiaru wyniku finansowego oIaz spoSobu sporZądzenia

sprawozdania finansoweqo w zakresie, w jakim ustawa pozostawia iednostce prawo wyboru.

l. PrZeZ aktywa finansowe rozumie się: aktywa pieniężne, instrumenty kapitałowe Wyemitowane przez

inne jednostki, a także Wynikające Z kontraktu prawo do otrzymania akt}"VvóW pieniężnych lub prawo

do wymiany instrumentóW finansowych z innąjednostką na korzystnych warunkach.

środki pieniężne Wyceniono Według wartości nominalnej.

Jednostki uczestnictwa WYcenione zostały W Wartościach historycznych, tj' W cenie nabycia (z9odnie

art. 28a ustawy o rachunkowości).

2. Należności i roszczenia Wykazano W kwocie Wymaganej Zapłaty.

3' Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz umóW dotacyjnych wykazano W kwocie należnej do

Zapłaty.
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4' środki trwałe są wykazywane według ceny nabycia lub kosztu wytworzenia pomniejszonego o

umorzenie. środki trwałe amortyzowane są przez okres ich ekonomicZnego użytkowania' celem

ustalenia stawek Fundacja posiłkuje się stawkami określonymi W załączniku do ustawy o podatku

dochodowym od osób prawnych' RoZpoczęcie amortyzacji następuje W następnym miesiącu po

przyjęciu środka trwałego do uż}ryVania. środki trwałe o wartości powyżej 3.5oo,oo zł umarzane są

metodą liniową, środki trwałe o niższej Waftości amortyzowane są W l oo% W miesiącu przyjęcia środka

trwałego do używan ia.

5. Fundacja nie tworzy rezerw w związku z n iewykorzystanym i urlopami wypoczynkowymi.

6- Przychody stanowią darowizny otrzymane, osiągnięte W danym roku obrotowym, rozpoznawane

metodą kasową, tj. W momencie faktycznego wpĄlłu środków pieniężnych na rachunek bankowy

Jednostki oraz postawione do dyspozycji środki pienięŹne przekazyłane bezpośrednio grantobiorcom

Programu "Obywate le dla Demokracji"

7' Do kosztóW działalności Zalicza się koszty związane Z rea|izacją Zadań statutowych, W tym także

śWiadczenia określone statutem oraz przekazane grantobiorcom dotacje Z Funduszu Eoc. za koszty

uważa się róWnież koszty adminiStracyjne .jednostki, aWszczególności wynagrodzenia oraz

ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracownikóW i innych osób, odpisy

amortyzacyjne lub umorzeniowe środków trwaĘch oraz Wartości niematerialnych i prawnych' zużycie

materiałóW i energii, usługi obce oraz pozostałe koszty o charakterze ad m in istracyj nym. KosZty z

tytułu udzielanych grantóW rozpoznawane są W momencie Wypłaty środkóW pieniężnych lub wydania

rzeczy. Pozostałe koszty uznawane są w okresie, którego dotyczą.

8. Fundacja nie stosuje zasady ostrożnej Wyceny'
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. B[ ANS

sporządzony na dzień 3l qrudnia 20l5 r.

PLN PLN

Wyszczególnienie

Stan na

31-t 2-201 5 3r r2 2014

AKTYWA

AKTYWA TRWAŁE' w tym: 2 962 432,96 3 474 341 ,10

środki trwałe 442 747.52 s0r 558.16

I Budynki, lokale i budowle 4AO 675.20 497 635.28

2. Urzadzenia techniczne i maszvnv ) 11? 72 3 922.48

3. !n ne środk] trwałe 0,00 0.00

. Wartości niematerialne i prawne 0.00 0,00

t. Naleźności dłUooterminowe 0.00 493 t 37.50

lnweŚtvcie dłuooterm inowe 2 479 645.44 2 479 645,44

Dłuooterminowe rozliczenia miedzyokresowe 0.00 0,00

B AKTYWA OBROTOWE, w tym: 6 902 17 4,24 7 002 17 6,64

t. Zapasv 0.00 0,00

. Nal€żnoścj krótkoterminowe 2 047 294.49 3 043 394.33

I. lnwestvcie krótkoterminowe 4 39r 672.16 3 465 514,63

Środkl pienieżne 4 391 672.16 3 465 5I4.63

2. Pozostałe aktvłva f inan sowe 0.00 0.00

Krótkoterm inowe rozliczenia miedzyokresowe 463 203.59 493 267.68

Aktywa razem 9 864 607 ,20 10 476 517,74

PASYWA

KAP|TAŁ (FUNDUsz) WŁASNY, w tym: 7 413 249,44 6 48r 726,55

t. KaDitał (fUndUsz) Dodstawowv 5 000.00 5 000,00

It. Pozostałe fundusze 6 476 726.55 6 348 008.23

It. Kąpitał (fundusz) z aktualiŻacii wYceny 0.00 0,00

Należne Wplaty na kapitał podstawowy (wartość ujemna) 0,00 0,00

Wynik finansowv netto za rok obrotowv 931 562.89 124 714.32

NadWVżka orzvchodóW nad kosztami (W]elkość dodatnia) 93r 562.89 12A 7 ) 8.32

2 NadWVżka kosztów nad orzvchodami (Wielkość uiernna) 0.00 0.00

B. zoBoWlĄzANlA l REzERWY NA ZoBoW|ĄZANlA' w tym: 2 45',t 317,76 3 994 791_19

L Rezerwv na zobowiazania 0.00 0.00

. zobowiazania z t\^ufu kredytów i oożvczek 0.00 0.00

l. lnne zobowiazania 462 755.70 493 Żo7 '52
Rozliczenia miedzvokresowe orzvchodów I S88 562.06 3 501 583.67

Pasywa razem 9 864 607,20 10 476 517 ,7 4

Warszawa,20l6 06 08

osoba reprez€ntująca podmiot' któremu
powierzono prowadzenie ksaągDyrektor:
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lll. RACHUNEK zYsKÓW l STMRT
sporządŻony na dzień 3] grudnia 20l5 r

Dyrektorl
o5oba'epaeze'}tuJąca podrniot,
któremu powierzo*o

','.-,*iJ ., ,..,.i
\y]"ŃłtttL.\

irY i': l! i i :l

WysŻczególnienie

Za okres

od 0l -01-201 5

do 3l -l 2-201 5

od 01 -01 -2014
do 3l-12 2014

Przychody pod5tawowej działalnośCi operacyjnej i zrównanej z
nimi, w tym: tq 762 378,60 13 942 308,i 4

Zmiana 5tanu produktów (zW|ęk5zenie Wartość dodatnia'
zmn jej5zenie-Wartość uiemna) 0,00 0,00

lt składki brutto określone statutem 0.00 0.00
t lnne przychody z działalności nieodpłatnei statutowei 19 762 378.60 I3 942 308. r 4

B- Koszty podstawowej działalnoścj operacyjn€i r 8 887 651 ,07 13 a97 967,96
AmortyŻacja 2l 150.63 26 96a,67
Kos zty działa ln oścl 5 ta tu towej n ieodpła tn ej 6 995.33 /4 I82.58

2. Koszty dzjała/ności a dm in l5 tra cyjn ej / 4 I 55,30 r 2 786.09
. Zuży(ie maleriałów i enerqii 162 220.75 80 84t.91

Kos zty dzlała /n oś ci 5 ta tu towej n i eodpła tn ej 154 579.91 75 995.96
2. Koszty działa/ noścl ad m i n i s tracy/n ei 7 640.82 4 84' q5

l . Wynaqrodzenia, ubezpieczenia 5połeczne i inne świadczenia I 27t 068,19 I 500 001,84
Koszty działa l n o ścj s ta tutowej n ieodpła tn ej I 205 235.s9 I 454 48I.0 t

2. Kosz ty działa/n oścl adm l n i 5 tracyj n eJ 65 832.30 45 520,8J
Pozostafu koszty l7 433 2t 1.50 i2290r55.54
Kos zty działa/ n oścj 5 ta tu towej n l eoclpła tn ej l7 326 360.0 t t2 2tB 322.12

2. Kos zty dzjała/n oś ci a dm i n i s tra cyin ei 106 85 L49 z1 833.22
c. PoŻostałe przychody i zy5ki, w tym: 1 299 52 t ,83 I r 98 527,0t

Po7oslałe prŻy( hody operacyine 7qt 6 211 .71
II PrzychodV finansowe s6 897 .76 7B 417 .46
t. Zyski nadŻWyczajne 0,00 0.00

Różnica Ż roku poprzednjeqo zwiększajaca przvchodV 1 242 616.16 I I t 3 897.84

D. Pozostałe koszty istraty' W tym: 19,31 251 ,03
Pozo5tałe koszty operacyjne 3.40 250.8s
Kosztv finansowe 1 5.91 0.1 8

t straty nadawYcŻajne 0.00 0,00
Różnica Ż roku poprŻednieqo zwięk5zaiaca k052tV 0.00 0.00

E. Podatęk dochodowY 5r,00 0,00

c

Wynik finansowy netto ogołem (A-B+c D-E) (dląjednostek
mikro, o których mową w art.. 3 ust. l a pkt. 2 ustawy o
rachunkowości) w tym:

2174 179,05 1 242 616,16

t. Nadwyżka przychodóW nad ko5ztami (Wartość dodatnia) 2 174 179,O5 1 242 616.16
. Nadwyżka kosztów nad prŻychodami (Wartość uiemna)

Warszawa.20l6-06 08
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lV' lNFoRMAcJE UZUPEŁN|AJĄCE Do BILANSU

l ' kwota Wszelkjch zobowiąŻań 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; wszelkie zobowiązania dotyczące

emerytur oraz jednostek powiąZanych lub stowarzyszonych są ujawniane odrębnie,

a/ Fundacja W roku 20l2 Wystawiła Weksel in blanco jako Zabezpieczenie na poczet realizacji umowy o

dofinansowanie Projektu pt.: PENCO, nr umowry l.l DA-POKL.0 5.04.02 00 C8l/11 00, zawartej z

l\y'inistrem Pracy i Polityki społecznej. Ministerstwo Pracy i Po!ityki społecZnej ma prawo Wypełnlć

Weksel in blanco do czasu całkowitego rozljczenia umowy o dofinansowanie projektu, tj. nie Wcześniej

niż po zaakceptowaniu przez lnstytucję zarządzającą Poświadczenia i deklaracji WydatkóW od

Departamentu Wdrażania Europejskiego FundUszU Społecznego W l\y'inisterstWie Pracy i Polityki

społecznej do wysokości Sumy ZadłUŹenia aktualnej W dacie wypełnienia Weksla WraZ z WsZelkimi

na|eżnościami ubocznymi (W tym odsetkami ustawowymi oraz poniesionymi kosztami).

b/ FundacjaW roku 20l i WystawiłaWeksel in blancojako zabezpieczenje na poczet realiZac.ji umowy o

dofinansowanie Projektu pt.: YEPP Bielany, nr umowy UDA-POKL.o 5.04.02 -00-92 5 / 1 0-00, zawartej z

N4inistrem Pracy i Polityki społecznej. l\4inisterstwo Pracy i Polityki społecznej ma prawo wypełnić

Weksel in blanco na kwotę równą całkowitemu Zadłużeniu WraZ Z odsetkami i Wszelkimi opłatami

związanymi z dochodzen iem przed m iotowych należności.

c/ Fundacja W roku 20l 3 wystawiła weksel in blanco jako Zabezpieczenie na poczet realizacji umowy o

dofinansowanie Proj€ktu pt.: PWP NoWe Kompetencje, nr Umowy UDA-PoKL.07.02'0] l4-0ll/l3

oo, zawartej Z WojewódZtwem |\.4azowieckim, w imieniu którego działa Mazowiecka Jednostka

Wdrażania Programów UnUnych. Mazowiecka Jednostka Wdrażania ProgramóW Uni.jnych ma prawo

wypełnić weksel in blanco na kwotę równą całkowitemu zadłużeniu WraZ Z odsetkami i Wszelkimi

opłatami ZwiąZanymi z dochodZeniem przedmiotowych należności.

Weksel in blanco został zniszczony W dniu l8.02'20l6. Przekazanie zniszczonego oryginału weksla in

blanco wraz z dek|arac.ja weksloWą nastąpiło W dniu l9.02.20]6.

d/ Fundacja W roku 20l2 Wystawiła Weksel in blanco jako Zabezpjeczenie na poczet realizacji umowy o

dofinansowanie Projektu pt.: Trening kompetencji ekonomicznych, finansowych i ob)ryatelskich, nr

umoWY UDA PoKL.09'02.00- l 4 057/l ] 00' zawarlei z Województwem Mazowieckim, w imieniu

którego działa MaZowiecka Jednostka Wdrażania Programów l']nijnych. l\łazowiecka Jednostka

Wdrażania ProqramóW t]nijnych ma prawo wypełnić Weksel in blanco na kwotę rÓwną całkowitemu
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zadłużeniu Wraz z odsetkami i Wszelkimi opłatami ZwiąZanymi z dochodzeniem przedmiotowych

należności.

Weksel in blanco został zniszczony w dniu t 7.o3.20l6' Przekazanie zniszczonego oryqinału Weksla in

blanco wraz z deklaracja wekslową nastąpiło W dniu 2 ] .o3.20 l 6'

e/ FUndacja W roku 201 o Wystawiła Weksel in blanco jako zabezpjeczenie na poczet realizacji umowy o

dofinansowanie Projektu pt-: Myśleć, pracować, współpracować. Kompetencje społeczne na rynkU

pracy' nr umoWV UDA PoKL.09.02.00-14 050/09 oo, zawartej z Województwem Mazowieckim' W

imieniu którego dZiała |\4azowjecka Jednostka Wdrażania ProgramóW Unijnych. iVazowiecka lednostka
Wdrażania Programów Unijnych ma prawo Wypełnić Weksel in blanco pa kwotę róWną całkowitemu

zadłużeniu Wraz Z odsetkami i wszelkimi opłatami zwiąZanymj z dochodzeniem przedmiotowych

n ale żności.

Weksel in blanco został zniszczony w dniu ] 5'o4.20l6. Przekazanie zniszczonego oryginału Weksla in

blanco wraz z deklaracja wekslową nastąpiło W dniu ] 9'04.2ol6'

2. kwota zaliczek i kredytów udzielonych członkom organóW ad m inist rujących, zarządzaiących i

nadzorujących, Ze Wskazaniem oprocentowania, głównych warunków oraz Wszelkich kwot spłaconych,

odpisanych lub umorzonych, a także zobowiązań Zaciągniętych W iCh imieniu tytułem gwarancJl l

poręczeń Wszelkiego rodzaju, Ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdeJ kategorii,

Zdarzenia nie miały miejsca

3. o udziałach własnych,

Zdarzenie nie dotyczy fundacji.
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V. Nory oBJAŚNlĄĄcE Do B|LANSU l RACHUNKU ZYSKÓW lSTRAT

NoTY oBJAśNlĄĄcE Do BILANSU

3t -r 2-201 5

NoTA l - do poz' A'l' Aktywów

zm iany środ ków trwałych
(wg grup rodzajowych)

CrunW
(w tym Prawo
użytkowania
wiecŻ'ystego

gruntu)

złigr
a) Wartość brutto
środków trwałych na
początek okresu
b) zwiększenia (Ż

tytułu)

nabvcie nowych

c) Żmniejszenia (z

t}tułu)

- likwidacja
- lvyprowadzenie 5ie

Ż obcego środka

d) waność brutto
środków trwałych na

$t *-1J7tl

Urządzenia
techniczne
imaszynY

złigr

't 8 't 55,82

0,00
0,00

0,00
0,00

cl2-ł72
Budynki,

lokale

0!$-i7n
wyposażenie

umarzane
w100%

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

złigr

678 402,13

0,00
0,00

0,00
'0,00

180 766,85

t 6 960,08

t 6 960,08

0,00
0,00

złig(

r 0l 997,25

2 379,99
2 379,99

0,00
0,00

e) skumulowana
amortyzacja (umorzenie)

na po(zątek okresu
f) amortyzacja za okres
(z t}tułu)

- planowe odpisy
amortyŻacyjne

9) Żmniejszenia za
okres (z tvtułu)

- likwidac.ja

- wyprowadzenie się

z obceqo środka

0,00

0,00

0,00

0,oo
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

14 232,94

I 8r 0,56

I 810,56

0,00
0,00

h) skumulowana
amortyzacja (umorzenie)

na kÓniec okresu

i) odpisy z t]^ułu trwałej

utraty wartoś<i na
początek okresu

- zwiększehie

j) odpisy z tytułu trwał€j

utraty wartości na

k) wartość netto

środków trwałch na

koniec okresu

t 0l 997.25

2 379,99

2 379,99

0,00
0,00

0
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NoTY oBJAśNlAJĄcE Do BlLANsL''

3t -12-2015
NoTA 2 - do poz. A.ll. Aktywów

zmiany wartości niematerialnych i prawnych
(w9 grup rodzajowych)

lnne wartości
niematerialne i p.awne

złigt
a) wartość brutto wartości niematerialnych i

prawnych na początek okresu
b) zwiększenia (z tytułu)

zakup

- przeniesienia

c) zmnieiszenia likwidacja O,OO

d) wartość brutto waltości niematerialnych i

prawnych na koniec okresu 6i 706,31
e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na
początek okresu
f) zwiększenie z tytułu (z tytułu)

planowe odpisy amortyzacyjne
- prŻeniesienia

9) zmniejszenia za okres (z tytułU)

- przeniesienia

lrkwida( ja

h) skumulowana amortyzacja (umorŻenie) na
koniec okresu

6t 706,31

0,00
0,00
0,00

6r 706,3r
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

6t 706,31

początek okresu
zwięks2en ie

NoTY oBJAśNtĄĄcE Do B|LANSU

3r 12-20r s

NoTA 3 - do poz. A.lV, B.|l. Aktywów

3. ] . lnwestycje długoterminowe

Dłu goterminowe aktywa fi nan5owe:
' udŻiały lub akcje

inne papiery wartościowe
- udzielone poźycŻki

Fundusz lNc Flo stabilnego WŻrostu
FundJsz INC Pr.aso flO Subf. ObligacJi
Fundusz lNG subf. clobalny spółek

0,00
0,00

Żmnle|szenle 0 n0
j) odpisy z t]^ułu trwałej utraty Wartości na
koniec okresu O,OO

k) wartość netto wartości niematerialnych i

na koniec

3l grudńia 20l5
wzłigr

0,00
0,00
0,00

r 835 64s,44
322 000,00

3l grudnia 2014
wzłigr

0,00
0,00
0,00

r 835 645,44
322 000,00

i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na

Dywidendowych (L) 122 OOO,OO 322 OOO,OO

inowe brutto raŻem 2 479 645 2 479 645.44
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Nazwa akt}łvóW Wartość nabycia
Wartość rynkowa

na dzień
31.12.2014

Wartość rynkowa
na dzień

31.12.2015

pozabilansowa ze
względu na art.

28b ustawy o

rachunkowości

- Fundusz ING FIO

Stabilneqo Wzrostu
I 835 645,44 2 30r 49r,35 2 243 65Ą '91 408 009,47

- Fundusz ING Parasol
FIO Srr bf Oblioacii

322 000,00 345 700,20 345 504,63 23 504,63

Fundusz INC subf.
clobalny społek
Dvwidendowvch (L)

322 000,00 386 730,79 408 728,09 86 728,09

Razem: 2 479 645.44 3 033 92 2.34 2 997 887 .63 518 242,19

NoTY oBJAśNlĄĄcE Do BILAN5U

3l-r2-20t5

NoTA 3 do poz. B.ll Aktywów

3.2. Należności krótkoterminowe
3l

a) od.jednostek powiązanych

- z tytułu dostaw usług, o okresie spłaty:

do ] 2 mies]ęcy

- powyżej l2 miesięcy

- inne

dochodzone na drodze sądowej

b) należności od pozostałych jednostek

z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:

do l2 rrriesięcy

powyżej l2 miesięcy

z tyLJłu podalków' (eł' ube7p'eczeń

5połecznych i zdrowotnych oraz innych

świadczeń
- z tytułu dotacji przyznanych a nie

otrzymanych
inne

- dochodzone na drodze sądowej

Na|€źności krótkoterminowe netto razem

Należności krótkoterminowe brufto razem

c) odpisy aktualizujące wartość należności 0,00 0,00

grudnia 20'15

wzłigr
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

2 047 294,49
0,00
0,00
0,00

36 670,00

I 988 562,06

22 066,43
0,00

2 047 298,49

2 047 294,49

3l grudnia 2014
wzłigr

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

3 043 394,3 3

0,00
0,00
0,00

32 767,00

3 008 446,17

2 t8l,t6
0,00

3 043 394,33

3 043 394,33
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NoTY oBJAśNlAJĄcE Do B|LANSU

3t t 2-201 5

NoTA 4 do poz. B. lll. Aktywów

4.'l. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne

środki pieniężne W kasje i na rachunkach, w tym
w kasie

Bieżące rachunki bankowe
Rachunek lokat bankowych

ln ne papiery WartościoW€

3l grudnia 201 5

w2łig.

0,00

273 672,16

4It8000,00
0,00

3l grudnia 2014

wżłigr

0,00

227 514,63

3 238 000,00

0,00
0.00

e r tnne 4 391 t6 3 465 sr4

NoTY oBJAśNlAJĄcE Do B|LANSU
3l -12-201 5

NoTA 5 do poz. B.lV. Aktywów

5. l . Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

a) czynne rozlicŻenia międŻyokre5ow€
kosztóW, W tym:

- opłacone ubezpiecŻenia
_ opłacone abonamenty

opłacona energia elektryczna i pa]iwo

9azowe
- Wynagrodzenia z tytułu urnów o dzieło

in ne

b) pozostałe rozIicŻenia międzyokresowe, W

tym:

3l grudnia 2015
wzłigr

5 603,59

I 704,69
0,00

I 261,20
0,00

2 637,70

4s7 600,00

3l grudnia 2014
wzłigr

3 867,68

634,7 3

0,00

I 371,10
0,00

I 861,85

489 400,00
_ dotacje prŻyznane _ nie Wypłacone 457 600,00 489 4oo,oo

Krótkoterm inowe rozliczen ja
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NoTY oBJAśNlĄĄcE Do B|LANSU
3',t -12 201 5

NoTA 6- do poz' A.l. iA.ll Pasywów

Wynik lat
Fundusz ubiegłch

założycielski :::.,':.:.i,.:

wynik ląt
u biegłych

Wynik lat ,iiiir:-r:i:.

ubiegłych l'" , i'- ]'ll] A. Razem
:,,i.."....,. t,,l:.t:,'. ,t.t.,.:: poz. A.l iA.ll

rl.;,r.l.t't'irlt, Ir'rr:;rri :r:rr'i r',:.,,r'i..:

Wynik lat
ubiegĘch

a) Stan na
początek

okresu
b) ŻWiększenia

5 000,00 1 629 435,96 I718598,03
0,00 56 430,60 91 058,36

2 479 64s,44 520 328,80 6 353 008,23
0,00

2479645.44 501 558.16 648r 726.ss

0,00 147 488.96
c) Żmniejszenia 0,00 0'00 0'0o 0,oo 18 770'64 18 770,64
d) Stan na

koniec okresu s 000.00 r 685 866,56 r 809 656,19

5 000,00

NoTY oBJAśNlĄĄcE Do B|LANSU

3l t2-20r 5

NoTA 7 - do poz. B. llI. Pasywów

7. lnne zobowiązania

Kredyty i pożyczki 
' 

W tym:

długoterminowe w okresie spłaty

ln ne ŻoboWiązania finan5owe

Ż tytułu dostaw i usłu9 wobec poŻost. jednostek o

okresie wyrnagalności:

do l2 miesięcy

- powyżej l2 miesięcy

Zaliczki otrzymane na dostawy

ZoboWiązania Wekslowe

ln ne (wg rodzaju)

- z tytułu podatków, ceł

- z tytułu ubezpieczeń społecznvch

z tytułu innych roŻrachunków z pracownikami

Ż tytUłu wynagrodzeń

- Ż tytułu przyznanych dotacji

- inne

6 476 726,55 6 481 726,ss

3l3l grudzień 20] 5

złigr
0,00

0,00

0,00

4 914,70

4 914,70

0,00

0,00

0,00

457 841 ,00

0,00

0,00

0,00

0,00

457 600,00

241,00

grudzień 2o1 4

złigr
0,00

0,00

0,00

3 807,52

3 AO7,52

0,00

0,00

0,00

489 400,00
0,00

0,00

0,00

489 400,00
000

Razem 462 255,70 493 207.s2
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NoTY oBJAŚNlAJĄcE Do B|LANSU

3l -12-201 5

NoTA 8 - do poz. B.lV. Pasywów

8. Rozliczenia międzyokresowe

Rozl jcŻenia międzyokre5owe przychodów

dłu9oterm inowe (wg tytułóW)

dotacje przyznane nie Wypłacone

- krótkoterminowe (Wq tytułów)

31 9rudzień 20l5
2łigr

I 988 562,06

0,00

0,00

1 988 562,06

3l 9rudzień 20l4
złigl

3 501 583,67

493 137,50

493 I37,50
3 008 446,17

1988

NoTY oBJAśNlAJĄcE Do MCHUNKU zYsKÓw l STMT
3l l2-201 5

NoTA 9 - do poz. A.lll do Rachunku zysków istrat

9.l Przychody określone statutem (struktura terytorialna)

a) osoby prawne ifiŻyczne kraj, W tym:

darowizny pieniężne

darowizny rzeczowe

- darowizny usług

b) osoby prawne i fizyczne zagranica, w tym:

darowizny pieniężne

- darowizny rzeczowe

201 5

złigr
964 I 86,3l
964 I 86,31

0,00

0,00
18 798 192,29
I8 798 192,29

0,00

0,00

0,00
11 822 758,82
I I 422 75A,82

2014
złigr

I t 9 549,32
119 549,32

0,00
- da-ow zny usłuq 0'00 o'oo
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9.2 Przychody okr€ślone statutem (źródła)

a) osoby prawne ifizyczne kraj, w tym:

PZUFu ndacia

Fundacia Stefana Bator

964
50

2015

złigr
186,31

789.43

Umowa o

Ludzki ws
dofinan sowanie Projektu w ramach

nan ze Euro

Programu Operacyj nego Kapitał
Funduszus

743 673.33

r 69 6 8 7,02

r 8 798 192,29

3 943 000,00

Drobne

b) osoby prawne i fizyczne zagranica, w tym;

PolSko Amerykańska FundacJa Wolności

Umowa w ramach programu Obywatele dla Demokrac.ji

finansowaneqo ze środków MechaniZmu Finansowego
Eurooeiskieqo Obszaru Cos 2009-201 4

P Moroan Chase Foundation

Credit Swiss EIVEA Fou ndation
Adecco

Mon santo Foundacja

NoTY oBlAŚNhJĄcE Do MCHUNKU ZYSKÓW lSTMT
3l - t2-201 5

NoTA l0 - do poz. B- do Rachunku zysków i strat
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (struktura rodzajowa)

Koszty realizacji zadań statutowych
Amortyzacja

Zużycie materiałóW i energii
Wynagrodzenla oraz ubezpieczenia społeczne l

inne śWiadcZenia

Pozostałe koszty t7 J26 360,0t t2 2t8 322,32

13 777 935,79

4t 8 642.03

27t 022.71

2015

złigr
'18 693 I 71,16

6 995,33
154 579,93

I 205 235,89

387 59t ,76

2014
złigr

r 3 762 981 ,87
/4 t82,58
75 995,96

I 454 481,01

Koszty ad m inistracyjne
Amortyzacja
zużycje materiałóW i energlj

Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i
inne śWjadczenia
Pozostałe ko'zty

194 479,91

14 t 55,30
7 640,82

65 832,30

134 986,09
12 786,09
4 845,95

45 520,83

t06 8st,49 7/ 8i3,22
RaŻem : Koszty podstawowej działalności
operacyjnej 18887651,07 13897967,96
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NoTY oBJAśNAJĄCE Do MCHUNKU zYsKÓW lSTRAT
3l -12-201 5

l 0.2 struktura ponie5ionych kosztów

a) Koszty Wypłaconych dotacj i

b) Koszty Wypłaconych dotacji Ż Programu
Obywatele dla Dernokracji

c) poz05tałe koszty według zespołóW
tematycznych

K osz ty zespołu p rog ram óW "Dzjała n ia społeczn e
Młodzieży"

Koszty zespołu programóW "RóWnać szanse',

Koszty zespołu programóW "NoWe Prze|trzenie
Edukacji"

Program ObWatele dla Demokracjl

Pozo,tałe koszty działań

d) koszty finansowe

e) pozostałe koszty operacy1ne

20i 5

Kwota zł i gr

2 0s3 480,06

13 777 935,79

3 056 235,22

349 540,47

950 406,29

I I8t 598,40

523 087,61

5t 602,45

15,91

3,4 0

3,40

10,87%

72,95%

) 6,18%

2014
Kwota zł i gr

2 069 285,72 14,89%

8 614 456,00 6 t ,98%

3 214 226,24 23,13%

551 t 03,84

820 321,81

0,00%

0,00%

986 759,52

8t 0 020,39

46 020,68

0,1 8

250,8s
o,oo%

0,oo%

250.85

t88876
w tym koszty statutowe

NoTY oBJAśNlAJĄcE Do MCHUNKU ZYSKÓW l STMT
3r,12-2015

NoTA l l do poz' c. do Rachunku zysków istrat
] l.l Pozostałe przychody

a) rozwiązane reŻerwy

b) pozostałe, W tym]

- zwroty ńiewykorzystanych dotacj] od
grantobiorców

- in ne

1 8 887 651 ,07 r 3 897 967,96

2015

złigl
0,00

7,91

4,07

2014
złigl
0,00

6 211 ,71

6 209,39

3

6 211 ,71

I 1.2 Przychody finansowe

Przychody finan5owe z tytułu odsetek
a) z tytułU udzielonych pożyczek

b) poŻostałe odsetki

2015

złigr
s6 897,76

0,00

s6 897,76

20t4
złigl

7B 417,46

0,00

7A 417 ,46
lnne przychody finansowe O,OO O,OO

finansowe, razem 56 897 .7 6 7a 417.46
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l l '3 Różnica z roku poprzedniego

2015

złigl
2014
złigr

a) Różnica z roku poprzedniego zwiększająca
przychody I 242 616,16 I 113 897'84

Różnica z roku ooorzednieqo. razem l 242 616,'16 l t'l3897'84

Fundacja została pozwana przez Agencję Rozwoju Regionalnego 5półka z ograniczoną

odpowiedzialnością Sygn. akr ll c 2786l14, która była partnerem W projekcie PoKL.07.02.0l l4-

oll/l3 oo. spółka Wystąpiła z roszczeniem Zwrotu zakwestionowanych. kosztóW 45.870,45 zł, do

których nie otrzymała refundacji. W roku 2ol5 nastąpiła Wymiana pism procesowych. sądem

Właściwym jest sąd Rejonowy dla m. st' Warszawy, Wydział - Gospodarczy u l. czerniakowska l 00, 00-

454 Warszawa

Warszawa, dnia 8 czerwca 201 6r.

Dyrektor: osoba reprezentująca podmiot któremu
powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

1-(l[ ;i,r ;. \'i_'.1 .r11
lJ7ll,-( t' i ilł (.ri)'i-]i--.1 Y
00-0c2 Wal9Ża[i, ] ' i:.c\ oV/. t lli' :0



 



ż 
'uo 

AI]DYT

Raport z badania

sprawozdania finansowego

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży

za okres

od l stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2O15 r.

Warszawa, czerwiec 2O16 r.

Ju
PBR ĄUDYT spo*a r oqranleonąodpowied/din(
A' #. sikorskieqo 9A lo(. 25, 02-758 WarsŻawa

+48 (22) 272 a2 6a, faxi +4a ęĄ 212 a2 69
KRS 366568, NrP s213452177
audlt@pbraudyt.pl, www,pbrdudyt.pl



Raport z badania sprawozdania finansowego
Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży za okres I - xrl 2075 r.

str. 2

spis Treści

L czĘśćoGóLNA '........'''3
1.1 IDENTYFIKACJA BADANEJ JEDNoSTKI ..,,,.............. ...........,............... 3
7,2 IDENTYFIKACJA SPMWoZDANIA FINANSoWEGo ........... s
1.3 ZAKRES I poDsrAWA pRzEpRowADzENrA BADANIA ......... ................,... 6
I.4 INFoRMACJA o SPRAWoZDANIU FrNANsowyM zA RoK popRzEDNr.....,..,......,..............,,,,7
1'5 KoNTRoLE ZEWNĘTRZNE ...... ''''.'',,,7

oGóLNA ANALIZA SPRAWoZDANIA FINANSoWEGo .......................''..... 8
WYBRANE WSKAŹNIKI FINANSoWE ...'........'.....''.... 10
INTERPRETACJA PRZEDSTAWIoNYCH DANYCH I WSKAŹNIKÓW .........'..... 10

2.t
2.2
2.3

3.1
3.2
3.3

3.4

3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10
3.11
3.r2

PRAWIDŁoWośc I RZETELNoŚĆ KSIĄG RAcHUNKoWYcH ....'.'...............'........'''......... 12
zABEzPlEczENlE DosTĘPU Do DANYCH . '.......... '''''', 12
oPIs oRGANIZAC]I I DZIAŁANIA SYSTEMU KoNTRoLI WEWNĘTRZNEJ W DZIEDZINIEnncHururowoścI .''................... 12
ocHRoNA DoKUMENTAC]I KsIĘGoWEJ' KsIĄG RAcHUNKoWvcn t spnłwozonŃ
FTNANSOWYCH ...........,,,...,....,... 13
INWENTARYZACTA ,......,.............. 13
oMóWIENIE IsToTNYcH PozYcJI SPMWozDANIA FINANsoWEGo............. '............ '...... 13
ZDARZENIA po DAcrE BrLANsu.,.,........ ................. 14
ZoBoWIĄZANIA WARUNKoWE oRAz UDZIELANE GWARANCJE I PoRĘczENIA....................' 14
IN FoRMACJE DoDATKowE....... ................,,.......... 15
SPRAWoZDANIE ZARZĄDU z DzIAŁALNoŚcI FUNDACJI .......... ''...'''..,,. 15
ośWIADCZENIE KIERoWNICTWA JEDNoSTKI ........... ...............'....,'.. 15
KLAUZULA KoŃcoWA .......''.....''.. 15

PoSTANoWIENIA KoŃcoWE .....'''.... 15

PBR AUDYT



Raport z badania sprawozdania finansowego
Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży za okres I - xII 2075 r,

str. 3

L czĘśćoGóLNA

1.1 IDENTYFTKACJA BADANEJ JEDNosrKr

1.1.1 Nazwa i siedziba

Badaniem objęto sprawozdanie finansowe Polskiej Fundacji Dzieci i MłodzieżY z siedzibą w
Warszawie, przy ul. Kredytowej 6/20,

1.1.2 Przedmiot działalności

Przedmiotem działalności Fundacji zgodnie ze z jej statutem jest W szczególności:

. Prowadzenie programóW albo Wspieranie (finansowe, rzeczowe lub organizacyjne)
innych organizacji i instytucji prowadzących programy prewencyjne dla dzjeci i

młodzieży w wieku od 5 do 20 lat mające na celu:

- ułatwianie młodym ludziom rozwijania praktycznych umiejętności, a tym
samym ułatwianie startu życiowego,_ umoŹliwienie zdobycia doświadczeń rozwijających Wiarę W siebie i pozytywne
nastaWienie do środowiska,_ ułatwianie porozumienia między ludźmi iWspomaganie integracji/_ Wykształcenie pozytywnych cech charakteru takich jak: od powiedzia lność,
uczuciowość, poczucie Własnej Wartości, tolerancję'

- promowanie zdrowia i profilaktyki zdrowotnej,_ wyrównywanie szans dzieci i młodzieży znajdujących się w trudnej sytuacji
życiowej lub materialnej,_ przeciwdziałan ie patologiom społecznym,_ organizację Wypoczynku dzieci i młodzieży.

. prowadzenie banku danych o sprawdzonych i dobrze funkcjonujących programach
dla dzieci i młodzieŻy.

. organizowanie szkoleń dla młodzieŻy, a także szkoleń, konferencji, seminarióW,
sympozjów dla osób zajmujących się działalnością ośWiatową i Wychowawczą, W
szczególności dla nauczycie|i, wychowawców i innych osób pracujących na rzecz
dzieci i młodzieży.

o promocjQ i organizację Wolontariatu'

. działalność Wspomagającą technicznie, szkoleniowo i informacyjnie organizacje
pozarządowe w zakresie określonym W s4 statutu Fundacji.

1.1.3 Podstawa działalności

W okresie objętym badaniem Fundacja działała na podstawie:

. Statutu Fundacj i,

. Ustawy z dnia 6.04.1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 r. nr 46, poz' 2o3 z póżn '
zm.),

PBR AUDYT
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. Ustawy z dnia 29 Września 1994 r. o rachunkowości (Dz. L). z2o73r', poz. 33o z
póżn' zm) '

1.1.4 Rejestracja w Sądzie Gospodarczym

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży została utworzona na
notarialnego Rep. A Nr 255/92 z dnia 6 kwietnia 1992
rejestru fundacji z dnia 5 maja 1992 r.

Rejestracja W Krajowym Rejestrze sądowym nastąpiła 24
- 0000113705.

czas nieokreślony na mocy aktu
r. oraz na podstawie wpisu do

maja 2002 r. pod numerem KRS

Powyższe dane potwierdzono z odpisem online z KRS
Rs/II3705/9/20160530190808 datowanym na dzień 30.05.2016 r.

numer wydruku

1.l.5 Reiestracja w Urzędzie skarbowym i statystycznym

Fundacja posiada następujący numer statystyczny REGoN: 011566612

Fundacja posiada numer ewidencyjny jako podatnik VAT (NIP): 5ZS-f434-543

1.1.6 Struktura organizacyjna

organami Fu ndacji są:

. Rada Fundacji

. Zarząd

Fundacja nie posiada oddziałów'

W dniu 31 grudnia 2015 r. fundusz statutowy Fundacji Wynosił 5.000 zł

1.1.7 Rada Fundacji

W roku obrotowym 2015. działalność Fundacji nadzorowana była przez Radę Nadzorczą W
składzie:

. Marek Gzybowski

. Piotr Nesterowicz
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1.1.8 Reprezentacja Fundacji

Działalnością Fundacji w roku obrotowym

. Wanda Chotomska

. Michał olszański

. Władysław Bartoszewski

. Maria Zaguła-Holzer

. Marek Matraszek

. średnie zatrudnienie za badany rok

. stan zatrudnienia na 31 grudnia 2015 r.

2015 kierował Zarząd w składzie:

- Prezes zarządu Fu ndacj i

_ Wiceprezes Zarządu Fundacji

Skarbnik Fu ndacj i

- Dyrektor Fundacji

_ Członek Zarządu Fundacji

- 5.85 etatóW

- 6 osób

Do reprezentowania Fundacji uprawnieni są:

. W zakresie czynności zwykłego zarządu _ Dyrektor Fundacji samodzielnie,

. W zakresie czynności przekraczających zwykły zarząd _ Dyrektor Fundacji łącznie z
drugim Członkiem Zarządu I

. pełnomocnicy W zakresie udzielonego im pełnomocnictwa.

Księgowość prowadzona jest przez biuro rachunkowe TAXUS Anna Pyrz-Rogozińska z
siedzibą W Warszawie ul. Kredytowa 3Al150 - Nr śWiadectwa kwa lifikacyj nego 8o49/2oo4'

1.1.9 Zatrudnienie

W roku obrotowym 2015 zatrudnienie kształtowało się następująco:

1.2 IDENWFTKACJASpRAwozDANTA FrNANsowEGo

Sprawozdanie finansowe stanowiące przedmiot badania obejmuje :

. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 roku, wykazujący po stronie aktywóW
i pasywów sumę 9 '864 '607 ,2o zł,

. rachunek zyskóW i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 r' do 31 grudnia 2015
r. Wykazujący dodatni Wynik finansowy W kwocie 2'174.L79,o5 zł,

. informacja dodatkowa obejmująca: informacje ogólne, informacje do bilansu oraz
noty objaśniające do bilansu irachunku zyskóW istrat.

Badaniem objęto również sprawozdanie z działalności Fundacji W roku obrotowym
obejmującym okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r' - W zakresie zgodności
zawartych w nim danych ze sprawozdaniem finansowym oraz czy r we wszystkich istotnych

PBR AUDYT
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aspektach zawiera informacje, o których mowa W art. 12 Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r.
o fundacjach (Dz' U' z 1991 r'' nr 46, poz' 2o3 z póżn. zmianami).

1,3 ZAKRES r poDsrAwA pRzEpRowaDzENrA BADANTA

Na podstawie umowy zawartej w dnju 25 kwietnia 2076 r., Zarząd Fundacji zlecił firmie
,,PBR Audyt Spółka z ograniczoną od powiedzia lnością Spółka komandytowa" z siedzibą w
Warszawie. Al. W. Sikorskiego 9A lok. 25 - podmiotowi uprawnionemu do badania
sprawozdań finansowych' Wpisanemu na listę prowad zoną przez Krajową Radę Biegłych
Rewidentów pod numerem 3270 - przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego
Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży sporządzonego za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 r.
do 31 grudnia 2015 r.

Uchwałą Nr 1 z 5 kwietnia 2016 r. Rada Fundacji potwierdziła wybór PBR Audyt Spółka z
o9raniczoną od powiedzia lnością Spółka Komandytowa ne audytora sprawozdania
finansowego za 2OI5 r,

Badanie przeprowadził biegły rewident - Małgorzata Pomaska nr ewid. 10074.

Zarówno firma PBR Audyt jak i przeprowadzający badanie biegły rewident są niezależni od
badanej Fundacji W rozumieniu art. 56 ust.3 i4 ustawy z7 maja 2009 r. o biegłych
rewidentach iich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań
finansowych oraz rozdziału 290 Kodeksu etyki zawodowych księgowych.

Planowany zakres prac rewizyjnych nie został w Źaden sposób ograniczony, W trakcie
badania Audytorom zostały udostępnione Wszelkie żądane dane iinformacje.

Zarząd Fundacji złożył Audytorom ośWiadczenie o:

. Kompletności i rzetelności ksiąg rachunkowych oraz sprawozdania finansowego
Fundacji,

. ujawnieniu Wszelkich zdarzeń, które nastąpiły po dacie bilansu i mogły mieć WpłyW
na trafność opinii o praWidłowości i rzetelności spraWozdania finansowego i ocenę
sytuacji majątkowej i finansowej badanej jednostki'

Badanie przeprowadzono w okresie od 17.05.2016 r. do 30.05.2016 r. W terminie do dnia
Wydania opinii prace były kontynuowane W siedzibie Audytora.

Badanie sprawozdania finansowego przeprowadziliśmy stosownie do postanoWień:

. rozdziałU 7 ustawy z dnia 29 Września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2ot3 r.
poz' 330 z póŹn. zm),

. Krajowych Standardów Rewizji Finansowej, Wydanych przez Krajową Radę Biegłych
RewidentóW W Polsce.

Badanie to miało na celu stwierdzenie braku istotnych błędów w sprawozdaniu finansowym
i prowadzonych księgach. Badanie polegało na ocenie zasad rachunkowości, którymi
kieruje się Fundacja, jak i ogólnej ocenie przedstawionego sprawozdania finansowego.

Nie stanowiło przedmiotu badania Wykrycie i Wyjaśnienie zdarzeń podlegających ściganiu,
np. nadużyć oraz innych n ieprawidłowości jakie mogły Wystąpić poza systemem
rachunkowości.

,ł n1 "t'llh,"ra
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1.4 INFoRMACJA o spRAwozDANru FrNANsowyM zA RoK popRzEDNr

Podstawę otwarcia ksiąg rachunkowych Fundacji na dzień 1stycznia 2015 r. stanowiło
sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień 31 grudnia 2oI4 r., zatwierdzone przez
Zarząd Uchwałą Nr 1 z dnia 30 czerwca 2oI5 r. oraz przyjęte przez Radę Fundacji Uchwałą
nr 1 z dnia 11 września 2015 r.

Dodatn! wynik finansowy za ubiegły rok obrotowy W kwocie l.242'616,16 zł został
zaliczony do przychodów W roku 2015'

Przed zatwierdzeniem, sprawozdanie finansowe za rok 20L4 zostało zbadane przez
podmiot uprawniony Nr 3270 PBR Audyt Spółka z ograniczoną od powiedzia lnością Spółka
komandytowa z siedzibą W Warszawie, uzyskując opinię bez zastrzeżeń.

1'5 KoNTRoLEzEwNĘTRZNE

W badanym okresie W Fundacji nie były przeprowadzane żadne kontrole zewnętrzne.

PBR AUDYT
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ANALIZA SYTUACJI FINANSOWEJ

2'l oGóLNA ANALIZA sPRAwozDANIA FINANSoWEGo

2.1.1 Bilans

Wyniki działalności Fundacji, jej sytuację finansową i majątkową prezentują poniższe
ta bele i wykazy.

7o sumY 7o sumy 3t.12.2013 7o sumy
AKTYWA 31.12.2015 bilansowei 31.12.2014 bilansowei przekształcony bilansowei

Aktywa trwałe
Środki trwałę
Należności
długoterminowe
lnwęstycję
dfugoterminowę

Aktywa obrotowe
Należności
kótkoterminowe
Inwęstycję
krótkotęrminowe
Krótkotęminowe
rozliczetia
międzyokr€sowe

2.962.432,96

482.787,52

0,00

2.4'79.645,44

6.902.17 4,24

2.047.298,49

4 .39 t .672,16

463.203,59

30,03 3,474.341,10

4,89 501.558,16

493.\3',/,s0

25,14 2.4',79.645,44

69,91 7.002.116,64

20,75 3.043.394,33

44,52 3.465.514,63

4,70 493.Ż6'7 
'68

33,16 434a.471,49
4,',78 520.328,80

4-7t 1.348.500,25

23,6'7 2.4',79.64s,44

66,84 8.122.280,30

29,05 3.429.1'7'7,41

33,08 3.332.n'/,46

4,71 1.360.985,43

34,87

4,r1

10,81

19,89

65,13

Ż'7 
'50

10,91

SUMA AKT}.\ Ów 9.864.607,20 100,00 10.476.517,74 100,00 12.470.754,79 100,00

7o sumY 31.12.2013 9/o sumy
biIansowei prz€kształconY bilansoweiPASYWA 31.12.20t5

7o sumY
bilansowei 31.12.2014

Fundusze wlasne
Fundusz statutowy

Pozostałe fundusze

Wynik finansowy netto za
rok obrotowy

Zobowiązania i rezerwy
na zobowiązania

Rozęrwy na zobowiąŻania
Zobowiązfuiia
krótkoterminowe

7 .413,289 ,44

5.000,00

6.47 6.',|26,ss

93r.562,89

7s,1s 6,481.726,55

0,05 5.000,00

65,66 6.348.008,23

9,44 128.718,32

61,87 6.353.008,23

0,05 5.000,00

60,59 ',7.235.856,29

r,23 (887.848,06)

0,00

50,94

0,04

58,02

(7,12)

2.451.317,76

462.'1 55 ,',t 0

24,85 3.994.791,19

0,00

4,69 493.201,52

38,13 6.117.146,56 49,06

0,00 0,00

4,71 1.409.339,50 I1,30

R9:1':'::]: l.988.562,06 20'16 3.50l.583,ó7 33,42 4.'7(J8'40'1,o6 31,16
mteoTvoKresowe

SUMA PAsYwÓw 9.864-607,20 100,00 10.476.517,74 100,00 12.470-754,19 100,00
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2.1.2 Rachunek wyników

ol.ol.2ots- %

3l.l2.20l5 przycnodÓw
statutowych

0l.0l.20l,l- 'ń
Jl.l2.20l4 przychodów

stetutowvch

01.01.2013- y"
3l.l2.20l3 przychodów

pżekztałcony statutowych

Przychody podstawowej dzialalności
operacyjnej
Innę przychody z działalności
nieodpłatnej statutowęj

Koszty podstawowej dzialalności
operacyjnej

I. Amortyzacja

Koszlr dziablności stąIula1lej nieodpłatnej

K osz l, dzi ałalno śc i adn i ni str acyj nei

II' Zuzycie matęriałów i energii

KoszD dzialalfiości statulovej nieodplahej

Koszry dzialalności adminislrącyjneJ

III. Wynagrodzenią ubęzpieczęnia
społęczne i inne świadczęnia

Kosżty dżiałal ości slalulołeJ nieoćLpłatnej

Kosz ty dż iała Inoś c i admh i s l raclj n ej

Iv' Pozostałe koszty

Koszb, działalnaści stątutowej ieodpłatnej

Koszly działalności administracyjnej

Pozostale przychody i ryski, w tym:

Pozostałę przychody opęracyjnę

Przychody finarsowe

Zyski nadzwyczajne
Różnica z roku poprzedniego
zwiększaj ąca przychody

Pozostale koszty i straty, w tym:

Pozostałe koszty operacyjne

Koszty linansowę
Staty nadzwyczaine
Różnica z roku poprzedniego
zwiększająca koszty

Podałek dochodowy

wynik linansowy netto ogółem

99,71 13.942.308,14

99,'/ I 13.942.308,14

95,30 13.891.967,96

0,11 26.968,6',1

0,04 14.t82,s8

0'07 12'78ó'09

0,82 80.841,9t

0'78 75'995,9ó

a,u 1.845,95

6,41 1.500.001,84

6,08 t.151.181,01

0,33 45.520,83

87,96 12.290.155,54

87,42 12.218.322,32

0,51 7t.833,22

6,56 1.198.527,01

0,00 6.2ll,'71
0,29 '.78.4t',1,46_

6,2',1 1.113.897,84

0,00

0,00

0,00

100,00 4.563.412,30

100,00 4.563.412,30

99,68 5.748.t62,61

o lq 72 5)q 54

0,10 I1.158,52

0,09 I1.07!,02

0,58 99.647,6"1

0'55 95.0ó] '75
0,03 4.585,92

to,'76 t.590.743,4r

10,43 1.534.532,18

0,33 56.2 )0,93

88,r5 4.035.242,0s

87,ó3 3'957'] 16,09

0,52 78.125,96

8,60 2.298.686,22

0,04 36,13

ot: 2e6.e04.),e_

't,99 2.00t.'/45,90

0,00 38,01

0,00 2,85

0,00 35,16

19.162.378,60

t9 .7 62.3',18,60

1E.8E7.651,07

21.150,63

t 4.I 55,30

t62.220,75

7.640,82

I .2't L068,\9

L205.235,89

ó5'832'30

17.433.211,50

17.326.360,01

l0ó'85 ],49

I .299.521 ,83

7,9t

56.897,'76

1.242.616,t6

19,31

3,40

15,91

51,00

2.11 4.17 9,05

0.00

10,97 1.242.616,16

251,03

250,85

0,r8

100,00

100,00

125,96

0,49

0,25

0,21

2,18

2,08

0,10

34,86

33'ó3

1,23

88,43

86,71

l,7l

50,37

0,00

ó'5l

43,81

0,00

0,00

0,00

8,91 1.r13.897,84 24,41
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2.2 WYBRANE WSKAźNIKI FINANsowE

wyszczególnienie 2015 2(JL4 2013

Rentowność przychodóW netto ( o/o)

wynik finansowy netto x 100o/o

Rentowność majątku (o/o)

wynik finansowy netto x 10070

suma aktyWÓW

Płynność - wskaźnik płynności I (razy)

11,OO

22,O4

2,82

8,91

11,86

L4,20

24,4!

8,93

5,7 6

aktywa obrotowe
zoboWiązania krótkoterminowe

Płynność - wskaźnik płynności III (razy) 1,79 7,O3 2136
krótkotermi noWe aktywa finansowe

zobowiązania krótkotermi nowe

Stopa zadłużenia (o/o)

zobowiązania i rezerwy na zobowiązania ogółem

24,85 38,13 49,06

suma pasywow

2.3 rNTERPRETACJA PRZEDSTAWIoNYCH DANYCH I WSKAŹNIKÓW

Suma bilansowa na koniec badanego okresu W porównaniu do stanu na początek roku
zmniejszyła się o 5,B o/o (tj. o 611,9 tys. zł). Największy Wartościowy spadek zanotowano
W aktywach W pozycji: ,,Należności krótkoterminowe" (spadek o 996,1 tys' zł) oraz
,.Należności długoterminowe" (spadek o 493,I tYs. zł)'

W strukturze aktywóW, podobnie jak i na koniec poprzedniego roku, przeważają aktywa
obrotowe stanowiące 70olo sumy bilansowej (w roku poprzednim 66,80lo). Wśród środków
obrotowych obok należności krótkoterm inowych główną pozycję stanowią
krótkoterminowe aktywa finansowe (63,60lo majątku obrotowego). Ich udział W strukturze
aktywóW obrotowych w porównaniu do roku 2oI4 zwiększył się ponad 14 punktów
procentowych.

Fundusze własne Fundacji na skutek osią9nięcia dodatniego wyniku finansowego W
badanym okresie zwiększyły się o 931'6 tys. zł

Łączne przychody z uzyskanych darowizn idotacji przez Polską Fundacje Dzieci i Młodzieży
W badanym roku obrotowym zwiększyły się nominalnie o 5.820,1 zł w porównaniu do
poprzedniego roku obrotowego. Koszty W tym samym okresie zwiększyły się o 4,9B9,7 tYs.
zł' Takie Wzajemne relacje kosztów i przychodów działalności, spadek Wyniku na

I
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operacyjnych finansowych w porównaniu
Wpłynęły na osiągnięcie przez Fundację
kwocie 931.562,89 zł.

do roku poprzedniego
w 2015 r. dodatniego

w kwocie 21,5 tys.
wyniku finansowego

zł
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3 czĘść szczEGóŁoWA

3.1 PRAwIDŁowość I RZETELNość KSIĄG RAcHUNKowYcH

Fundacja posiada aktualną dokumentację opisującą zasady (politykę) rachunkowości
przyjęte przez zarząd Fundacji, w zakresie Wymaganym przepisami art' 10 ustawy o
rachunkoWości.

Stosowany Wykaz kont syntetycznych i analitycznych umożliwia grupowanie danych w
przekrojach niezbędnych do sporządzenia sprawozdań finansowych zgodnych z ustawą o
rachunkowości.

Księgi rachunkowe Fundacji prowadzone były w roku obrotowym 2075 przy Wykorzystaniu
oprogramowania system fina nsowo_ księgowy - RAKSSQL.

System ten pozwala na uzyskiWanie bieżących informacji o wynikach dzjałaIności
gospodarczej jednostki i o jej stanie finansowym. Umoż|iwia szybki dostęp do Wszystkich
informacji za rejestrowanych na poszczególnych kontach oraz rozliczanie operacji
gospodarczych odnoszących się do rozrachunkóW Z kontrahentami.

W takcie przeprowadzonego badania sprawozdania finansowego dokonaliśmy
wyrywkowego sprawdzenia prawidłowości działania systemu rachunkowości. Naszej ocenie
podlegały w szczególności :

. zasadność i ciągłość stosowanych zasad rachunkowości,

. prawidłowość udokumentowania operacji gospodarczych'

. rzetelność, bezbłędność i sprawdzalność ksiąg rachunkowych, W tym powiązania
zapisóW z dowodami księgowymi oraz sprawozdaniem finansowym,

. zgodność przyjętych zasad ochrony dokumentacji księgowej, ksiąg rachunkowych i

sprawozdań finansowych z ustawą o rachunkowości.

W trakcie przeprowadzonych prac nie stwierdziliśmY znaczącYch n ieprawidłowości
dotyczących systemu rachunkowości, które nie zostały usunięte, a mogły mieć istotny
WpłyW na badane sprawozdanie finansowe. celem naszego badania nie było Wyrażenie
komp|eksowej opinii na temat funkcjonowania tego systemu rachunkowości.

3'2 zABEzPlEczENIE DosTĘPU Do DANYCH

Jednostka posiada instrukcję zabezpieczenia dostępu do sprzętu komputerowego ido
danych przed niepowołanymi osobami, a programy komputerowe posiadają Wbudowane
systemy zabezpieczeń przed nieuprawnionymi Użytkownikami.

3.3 oPIs oRGANrzAcJI I DZIAŁANIA SYSTEMU KoNTRoLI WEWNĘTRZNEJ W DZIEDZINIE
RAcHUNKoWoścI

W Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży funkcjonuje system kontroli Wewnętrznej
obejmujący kontrolę funkcjonalną. Kontrola funkcjonalna w Fundacji oparta jest na
funkcjach nadzorczych sprawowanych przez Dyrektora Fundacji oraz Zarząd,

PodstaWę
stanoWią

ewidencji przeprowadzonych operacji gospodarczych
dowody księgowe W rozumieniu przepisóW ustawy o

W księgach rachunkowych
rachunkowości. Dowody te
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są odpowiednio numerowane Według Wydzielonych zbioróW iprzechowywane W siedzibie
biura rachunkowego TAXUS Anna Pyrz-Rogozińska z siedzibą W Warszawie ul. Kredytowa
3Al150.

Dowody księgowe przed ich zatwierdzeniem poddawane są z reguły Wewnętrznej kontroli
funkcjonalnej zaróWno pod Względem forma lno-rachu n kowym jak też i pod względem
merytorycznym, przez osoby do tego upoważnione _ co udokumentowane jest podpisami.

Z uwagi jednak na Właściwe dla każdego systemu kontroli Wewnętrznej oraz
rachunkowości ograniczenia, niektóre występujące W tych obszarach n ieprawidłowości
mogły zostać W trakcie badania przeoczone.

3.4 ocHRoNA DoKUMENTACJI KsIĘGowEJ' KSIĄG RAcHUNKowYcH I sPRAwozDAŃ
FINANSOWYCH

Jednostka posiada system ochrony danych i archiwizowania:
. dokumentacji, o której mowa W art. 10 ust. 1 ustawy o rachunkowości,
. dowodów księgowych,
o ksiąg rachunkowych (W tym prowadzonych przy uzyciu komputera),
. dokumentów inwenta ryzacyj nych,
. sprawozdańfinansowych

stosownie do rozdziału 8 ustawy o rachunkowości.

3.5 INWENTARYZACJA

Wartości aktywów i pasywów wykazane w bilansie' potwierdzone zostały inwentaryzacją
przeprowadzoną W drodze pisemnych potwierdzeń sald, dotyczących:

. stanu środków pien!ężnych na rachunkach bankowych,
o jednostek uczestn ictwa ING
. rozrachunków.

3.6 oMóWIENIE IsToTNYcH PozYcJI sPRAwozDANIA FINANsowEGo

3.6.1 Inwestycje długoterminowe - długoterminowe aktywa finansowe

Na 31.12.2015 r. W tej pozycji Fundacja wykazała nabyte jednostki uczestnictwa.

31 grudnia 2015 31 grudnia 2Ol4

Fundusz ING FIO Stabilnego Wzrostu
Fundusz ING Parasol FIO Subf. Obligacji
Fundusz ING subf. Globalny Spółek
Dywidendowych (L)

L835.645,44 t.835.645,44
322.000,00 322.000,00

322.000,00 322.000,00

RAZEM 2,479.645,44 2,479,645,44

W dniu 01.12'2014 r. Uchwałą nr t zarząd Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży podjął
decyzję o tym' że Fundacja jest jednostką mikro oraz Że spolządza sprawozdanie
finansowe z zastosowaniem uproszczeń przewidzianych W ustawie o rachunkowości dla
jed nostek mikro.
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Z Uwagi na zapis art. 2Ba ustawy o rachunkowości, zabraniający jednostką mikro Wyceniać
aktywa i pasywa W wartości godziwej iskorygowanej cenie nabycia Fundacja zobligowana
była do zmiany zasad rachunkowości W zakresie wyceny posiadanych jednostek
ucŻestnictwa. Aktywa te od 2074 r. Wycenione są W sprawozdaniu w wartościach
historycznych, tj. W cenie nabycia, która na 3t.L2'2o1'5 r. Wynosi 2.479'645,44 zł.
(wartość godziwa na 31.12.2015 r. Wynosi 2'997.BB7,64 zł)'

3.6.2 środki pieniężne iinne aktywa pieniężne

Na dzień 31.12.2015 r. W pozycji tej Fundacja wykazała kwotę 4.391.672,16 zł. Kwota ta
dotyczy W całości aktywów pieniężnych _ środków na rachunkach bankowych Fundacji.

Saldo wykazane w bilansie obejmuje:

WYszczeqólnien ie Wartość Udział (o/o)

Bieżące rachunki bankowe

Lokaty

273.672,16

4.118.000,00

6,23
Óa -7 -7

Razem 4,39t 672.LG IOO,OO

Lokaty zostały wykazane w wartości nominalnej gdyż Fundacja, zgodnie z przyjętą polityką
rachunkowości, uznaje przychody W momencie otrzymania środków pieniężnych.

3.6.3 Rozliczenia międzyokresowe przychodów

W pozycji tej Fundacja wykazała
jeszcze nie otrzymane dotacje,

wyszczególn ienie

kwotę 1.988.562,06 zł, która obejmuje przyznane lecz

Wartość Udział (o/o)

Rozliczenie
Rozliczenie m

międzyokresowe przychodów - długoterminowe
- krótkoterminoWe 1.988.562,06 100,00

1.988. s62.O6 100,0o

wpłynęły dotacje W łącznej kwocie 1.085.152'00 Zł co stanowi
krótkoterm inowych.

Razem

Do końca marca 2016 r.
54,60/o naleŻnych dotacji

3.7 ZDARZENIA Po DACIE BILANSU

Według oświadczenia Dyrektora Fundacji po dacie bilansu nie wystąpiły żadne zdarzenia,
które miałyby istotny WpłyW na badane sprawozdanie finansowe.

3.8 zoBoWIĄzANIA WARUNKowE oRAz UDZIELANE GWARANCJE I PoRĘczENIA

Według oświadczenia Dyrektora Fundacji nie ma żadnych zobowiązań Warunkowych ani
Fundacja nie udzielała innych niż ujawnione W sprawozdaniu finansowym gwarancji i

poręczeń.
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3.9 INFoRMACJE DoDATKowE

Fundacja Sporządziła informację dodatkową stosownie do przepisów ustawy z dnia
29 września 1994 r' o rachunkowoścj przewidzianych dla jednostek mikro tj. zgodnie z
załącznikiem nr 4 do ustawy, zamieszczając w niech szczegółowe Wyjaśnienia, niezbędne
do tego aby sprawozdanie finansowe przedstawiało rzetelnie ijasno sytuację majątkową i

finansową, Wynik finansowy oraz rentowność jednostki.

3' 10 sPRAwozDANIE zARzĄDu z DzIAŁALNoścI FUNDACJI

Zarząd przedłoŻył do badania sprawozdanie z działalności Fundacji za okres 1stycznia
2015 r. do 31 grudnia 2015 r. Dane finansowe prezentowane w sprawozdaniu z
działalności są zgodne z informacjami zawartymi w sprawozdaniu finansowym
sporządzonym za okres 1stycznia 2015 r' do 31 grudnia 2015 r.

3.11 ośwIADczENIE KIERowNIcTwA JEDNosTKI

Zarząd Fundacji złożył pisemne ośWiadczenie o kompletnym ujęciu danych w księgach
rachunkowych, wykazaniu Wszelkich zobowiązań Warunkowych oraz istotnych zdarzeniach,
które nastąpiły po dniu bilansowym.

3.12 KLAUZuLA KoŃcowA

Zweryfikowano rzetelność i prawidłowość danych zawartych w poszczególnych pozycjach
sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. Dane
zawarte w poszczególnych formularzach sprawozdania zostały sporządzone zgodnie z
załącznikiem nr 4 do ustawy o rachunkowości i spełniają stawiane im wymogi. W toku
badania nie stwierdzono naruszenia prawa.

4 POSTANOWIENIAKONCOWE

Raport sporządzono W 5 egzemplarzach/ z których

Raport zawiera 15 kolejno ponumerowanych
rewidenta.

Małgorzata Pomaska Nr ewid. 10074

'ł,ął"4'ę-L

4 otrzymuje Fu ndacja.

stron, parafowanych przez biegłego

Kluczowy biegły rewident prowadzący badanie W imieniU:

,,PBR Audyt spółka z ograniczoną od powiedzialnością sp. k.

podm iotu'upraWnionego do badania sprawozdań finansowych nr 3270
z siedzibą: Al. Władysława sikorskiego 94 lok. 25.02-758 Warszawa

Warszawa, dnia B czerwca 2016 r.
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