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SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2018 ROK



ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa

NIP 701-01-70-517, REGON 141752794

       BILANS NA DZIEŃ 31.12.2018 r.
Stan na Stan na

AKTYWA poz 01.01.2018 31.12.2018 PASYWA poz 01.01.2018 31.12.2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

A AKTYWA TRWAŁE 1 A KAPITAŁ ( FUNDUSZ ) WŁASNY 89

I Wartości niematerialne i prawne 2 0,00 I Kapitał ( fundusz ) podstawowy 90
1 Koszty zakończonych prac rozwojowych 3 0,00 0,00
2 Wartość firmy 4 0,00 0,00 II Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 91 0,00 0,00
3 Inne wartości niematerialne i prawne 5 0,00
4 Zaliczki na wartości niematerialne nad wartością nominalną udziałów 92 0,00 0,00

prawne 6 0,00 0,00
III Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 93 0,00 0,00

II Rzeczowe aktywa trwałe 7 - z tytułu aktualizacji wartości godziwej 94 0,00 0,00
1 Środki trwałe 8

a) grunty (w tym prawo użytkowania IV Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 95 0,00 0,00
wieczystego gruntu) 9 0,00 0,00 - tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 96 0,00 0,00

b) budynki, lokale i obiekty inżynierii - na udziały (akcje) własne 97 0,00 0,00
lądowej i wodnej 10 0,00 0,00

c) urządzenia techniczne i maszyny 11 0,00 0,00 V Zysk (strata) z lat ubiegłych 98
d) środki transportu 12 0,00 0,00
e) inne środki trwałe 13 VI Zysk (strata) netto 99
2 Środki trwałe w budowie 14 0,00 0,00
3 Zaliczki na środki trwałe w budowie 15 0,00 0,00 VII Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego 100 0,00 0,00

(wielkość ujemna)

III Należności długoterminowe 16 0,00 0,00
1 Od jednostek powiązanych 17 0,00 0,00
2 Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada B ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA

zaangażowanie w kapitale 18 ZOBOWIĄZANIA 101
3 Od pozostałych jednostek 19 0,00 0,00

I Rezerwy na zobowiązania 102 0,00 0,00
IV Inwestycje długoterminowe 20 0,00 0,00

1 Nieruchomości 21 0,00 0,00 1 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 103 0,00 0,00
2 Wartości niematerialne i prawne 22 0,00 0,00
3 Długoterminowe aktywa finansowe 23 0,00 0,00 2 Rezerwa  na  świadczenia  emerytalne 

a) w jednostkach powiązanych 24 0,00 0,00 i podobne 104 0,00 0,00
~ udziały lub akcje 25 0,00 0,00 ~ długoterminowa 105 0,00 0,00
~ inne papiery wartościowe 26 0,00 0,00 ~ krótkoterminowa 106 0,00 0,00
~ udzielone pożyczki 27 0,00 0,00
~ inne długoterminowe aktywa finansowe 28 0,00 0,00 3 Pozostałe rezerwy 107 0,00 0,00

b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada 29 0,00 0,00 ~ długoterminowa 108 0,00 0,00
zaangażowanie w kapitale ~ krótkoterminowa 109 0,00 0,00
~ udziały lub akcje 30 0,00 0,00
~ inne papiery wartościowe 31 0,00 0,00 II Zobowiązania długoterminowe 110 0,00 0,00
~ udzielone pożyczki 32 0,00 0,00
~ inne długoterminowe aktywa finansowe 33 0,00 0,00 1 Wobec jednostek powiązanych 111 0,00 0,00

c) w pozostałych jednostkach 34 0,00 0,00
~ udziały lub akcje 35 0,00 0,00 2 Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka
~ inne papiery wartościowe 36 0,00 0,00 posiada zaangażowanie w kapitale 112 0,00 0,00
~ udzielone pożyczki 37 0,00 0,00
~ inne długoterminowe aktywa finansowe 38 0,00 0,00 3 Wobec pozostałych jednostek 113 0,00 0,00

4 Inne inwestycje długoterminowe 39 0,00 0,00
a) kredyty i pożyczki 114 0,00 0,00

V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 40 0,00 0,00 b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 115

1 Aktywa z tytułu odroczonego podatku c) inne zobowiązania finansowe 116 0,00 0,00
dochodowego 41 0,00 0,00 d) zobowiązania wekslowe 117 0,00 0,00

2 Inne rozliczenia międzyokresowe 42 0,00 0,00 e) inne 118 0,00 0,00

B AKTYWA OBROTOWE 43 III Zobowiązania krótkoterminowe 119

I Zapasy 44 0,00 0,00
1 Materiały 45 0,00 0,00 1 Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 120
2 Półprodukty i produkty w toku 46 0,00 0,00
3 Produkty gotowe 47 0,00 0,00 a) z  tytułu  dostaw  i  usług,  o  okresie wymagalności: 121 0,00 0,00
4 Towary 48 0,00 0,00 ~  do 12 miesięcy 122 0,00 0,00

5 Zaliczki na dostawy i usługi 49 0,00 0,00 ~  powyżej 12 miesięcy 123 0,00 0,00
b) inne 124

II Należności krótkoterminowe 50

1 Należności od jednostek powiązanych 51 0,00 0,00 2 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 52 0,00 0,00 jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 125 0,00 0,00

~  do 12 miesięcy 53 0,00 0,00
~  powyżej 12 miesięcy 54 0,00 0,00 a) z  tytułu  dostaw  i  usług,  o  okresie wymagalności: 126 0,00 0,00

b) inne 55 0,00 0,00 ~  do 12 miesięcy 127 0,00 0,00
2 Należności od jednostek, w których jednostka ~  powyżej 12 miesięcy 128 0,00 0,00

posiada zaangażowanie w kapitale 56 0,00 0,00 b) inne 129 0,00 0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 57 0,00 0,00

~  do 12 miesięcy 58 0,00 0,00 3 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 130
~  powyżej 12 miesięcy 59 0,00 0,00

b) inne 60 0,00 0,00 a) kredyty i pożyczki 131 0,00 0,00
3 Należności od pozostałych jednostek 61 b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 132 0,00 0,00

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 62 c) inne zobowiązania finansowe 133 0,00 0,00
~  do 12 miesięcy 63 d) z  tytułu  dostaw  i  usług,  o  okresie wymagalności: 134
~  powyżej 12 miesięcy 64 0,00 0,00 ~  do 12 miesięcy 135

b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych ~  powyżej 12 miesięcy 136 0,00 0,00
i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 65 e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 137 0,00 0,00

c) inne 66 0,00 0,00 zobowiązania wekslowe 138 0,00 0,00
d) dochodzone na drodze sądowej 67 0,00 0,00 g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych

i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 139

III Inwestycje krótkoterminowe 68 z tytułu wynagrodzeń 140

1 Krótkoterminowe aktywa finansowe 69 i) inne 141 718,99
a) w jednostkach powiązanych 70 0,00 0,00

~ udziały i akcje 71 0,00 0,00 4 Fundusze specjalne 142 0,00 0,00
~ inne papiery wartościowe 72 0,00 0,00
~ udzielone pożyczki 73 0,00 0,00 IV Rozliczenia międzyokresowe 143
~ inne krótkoterminowe aktywa finansowe 74 0,00 0,00

b) w pozostałych jednostkach 75 0,00 0,00 1 Ujemna wartość firmy 144 0,00 0,00
~ udziały i akcje 76 0,00 0,00
~ inne papiery wartościowe 77 0,00 0,00 2 Inne rozliczenia międzyokresowe 145
~ udzielone pożyczki 78 0,00 0,00 ~ krótkoterminowe 146
~ inne krótkoterminowe aktywa finansowe 79 0,00 0,00 ~ długoterminowe 147 0,00 0,00

c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 80
~ środki pieniężne w kasie i na rachunkach 81
~ inne środki pieniężne 82 0,00 0,00
~ inne aktywa pieniężne 83 0,00 0,00

2 Inne inwestycje krótkoterminowe 84 0,00 0,00

IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 85

C NALEŻNE WPLATY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY 86 0,00 0,00

D UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE 87 0,00 0,00

AKTYWA RAZEM 88 Suma  pasywów 148

    Podpis Głównego Księgowego                              Podpisy Osób zarządzających jednostką

Fundacja im. Lesława A. Pagi

3 430,38 1 863,44 -114 770,49 -93 017,25
1 181,38 102 500,00 102 500,00

1 181,38 - nadwyżka wartości sprzedaży (wartości  emisyjnej)

2 249,00 1 863,44
2 249,00 1 863,44

-164 043,22 -217 270,49

2 249,00 1 863,44 -53 227,27 21 753,24

243 096,98 240 472,36

124 896,11 145 591,67 240 323,18 233 957,56

49 511,88 9 158,66

49 511,88 9 158,66
86 035,07 82 407,83

190 811,30 224 798,90

86 035,07 82 407,83
71 890,07 68 262,83
71 890,07 68 262,83 122 453,00 140 009,13

122 453,00 140 009,13

14 145,00 14 145,00
f)

61 160,93 83 044,08
33 508,75 56 963,92 h) 5 976,70 1 026,70
33 508,75 56 963,92 1 220,67

2 773,80 6 514,80

2 773,80 6 514,80
2 773,80 6 514,80

33 508,75 56 963,92
33 508,75 56 963,92

5 352,29 6 219,92

128 326,49 147 455,11 128 326,49 147 455,11

Warszawa, dn. 31.03.2019 …................................................... …........................................................ ….........................................................



ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa

NIP 701-01-70-517, REGON 141752794

sporządzony za okres: 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

 Stan na 31.12.2018 r.  Stan na 31.12.2017 r.

 A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównanie z nimi w tym:

~ od jednostek powiązanych 0,00 0,00

I. Przychody netto ze sprzedaży produktów

II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia,
0,00 0,00

    zmniejszenie - wartość ujemna)

III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0,00 0,00

IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0,00 0,00

 B. Koszty działalności operacyjnej

I. Amortyzacja

II. Zużycie materiałów i energii

III. Usługi obce

IV. Podatki i opłaty

~w tym podatek akcyzowy 0,00 0,00

V. Wynagrodzenia

VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:

~ emerytalne 0,00 0,00

VII. Pozostałe koszty rodzajowe

VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0,00 0,00

 C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)

 D. Pozostałe przychody operacyjne

I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0,00 0,00

II. Dotacje 0,00 0,00

III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00 0,00

IV. Inne przychody operacyjne

 E. Pozostałe koszty operacyjne 2,04

I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0,00 0,00

II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00 0,00

III. Inne koszty operacyjne 2,04

 F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)

 G. Przychody finansowe 44,76 86,26

I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0,00 0,00

a) od jednostek powiązanych, w tym: 0,00 0,00

~ w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0,00 0,00

b) od jednostek pozostałych, w tym: 0,00 0,00

~ w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0,00 0,00

II. Odsetki, w tym: 44,76 86,26

~ od jednostek powiązanych 0,00 0,00

III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0,00 0,00

~ w jednostek powiązanych 0,00 0,00

IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0,00 0,00

V. Inne 0,00 0,00

 H. Koszty finansowe 849,41

I. Odsetki, w tym: 849,41

~ od jednostek powiązanych 0,00

II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0,00 0,00

~ od jednostek powiązanych 0,00 0,00

III. Aktualizacja wartości inwestycji 0,00 0,00

IV. Inne 188,28 0,00

  I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)

 J. Podatek dochodowy 0,00 0,00

 K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0,00 0,00

 L. Zysk (strata) netto (I -J-K)

31-03-2019

dzień, miesiąc, rok

                   ......................................

    Podpis Głównego Księgowego                                                           Podpisy Osób zarządzających jednostką

Fundacja im. Lesława A. Pagi

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
(wariant porównawczy)

2 615 260,58 2 651 185,52

2 615 260,58 2 651 185,52

2 597 772,93 2 704 963,90

4 065,94 1 674,12

55 993,65 20 232,52

648 887,30 485 057,01

1 450,00 3 040,00

738 944,39 813 586,93

81 992,43 100 888,11

1 066 439,22 1 280 485,21

17 487,65 -53 778,38

10 907,62 10 418,65

10 907,62 10 418,65

9 104,39

9 104,39

28 393,23 -52 464,12

6 684,75

6 496,47

1 258,66

21 753,24 -53 227,27

21 753,24 -53 227,27

A................................................... A....................................



Fundacja im. Lesława A. Pagi                           

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA 

FINANSOWEGO ZA 2018 R.

I

1.  Szczegółowy zakres wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i 
prawnych  oraz  inwestycji  długoterminowych,  zawierający  stan  aktywów  na  początek  roku 
obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, przemieszczenia 
wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie 
stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia.
   
Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych przedstawiono 
w załączniku nr 1.

2. Wartość gruntów użytkowanych wieczyście.

Jednostka nie użytkuje wieczyście żadnych gruntów.

3. Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, 
używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu.

Jednostka nie posiada ww. środków trwałych.

4. Zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu 
uzyskania prawa własności budynków i budowli.

Nie dotyczy Jednostki.

5. Dane o strukturze kapitału podstawowego oraz liczbie i wartości nominalnej subskrybowanych 
akcji, w tym uprzywilejowanych.

Fundusz statutowy Fundacji wynosi 102.500,00 zł, z czego:
− 2.500,00 zł zostało wpłacone przez Fundatorów Fundacji 2065 im. Lesława A. Pagi,
− 100.000,00 zostało wpłacone przez Fundatora Fundacji Edukacji Rynku Kapitałowego.

6. Stan na początku roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy kapitałów 
(funduszy) zapasowych i rezerwowych, o ile jednostka nie sporządza zestawienia zmian 
w kapitale (funduszu) własnym.

Jednostka  nie posiada w/w funduszy, nie tworzyła również żadnych rezerw celowych ani 
w bieżącym roku, ani w latach wcześniejszych.

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

Zysk netto zostanie przeznaczony na pokrycie strat z lat ubiegłych. 

8. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, 
zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym.

Jednostka nie tworzyła żadnych rezerw.



9. Dane o odpisach aktualizujących wartości należności, ze wskazaniem stanu na początek roku 
obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego.

Jednostka nie tworzyła ww. odpisów.

10. Podział zobowiązań długoterminowych  według pozycji bilansu o pozostałym od dnia 
bilansowego, przewidywanym umową, okresie spłaty:

 do 1 roku  - nie występują,
 od 1 roku do 3 lat - nie występują,
 powyżej 3 lat do 5 lat – nie występują,       
 powyżej 5 lat - nie występują.

11.   Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych:

Na kwotę 6.219,92 zł wykazaną w aktywach w poz. B.IV składają się koszty utrzymania domen, 
licencji  na  program  antywirusowy  oraz  składek  ubezpieczeniowych samochodu w części 
przypadającej na rok 2019.
Natomiast na kwotę 6.514,80 zł wykazaną w pasywach w poz. B.IV składają się usługi dotyczące 
roku 2018, zafakturowane w 2019 r.

12. Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki (ze wskazaniem ich rodzaju)

Nie występują.

13. Zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, 
także wekslowe; odrębnie należy wykazać informacje dotyczące gwarancji i poręczeń wobec 
jednostek powiązanych.

Nie występują.
II.

1. Struktura rzeczowa (rodzaje działalności) i terytorialna (kraj eksport) przychodów netto ze 
sprzedaży produktów, towarów i materiałów.

Przychody Fundacji osiągnięte zostały na terenie kraju i składają się na nie następujące pozycje:
− przychody z działalności statutowej przeznaczone na stypendia-w kwocie 1.041.300,00 zł
− przychody z nieodpłatnej działalności statutowej (darowizny) - w kwocie 382.363,04 zł
− przychody z działalności gospodarczej - w kwocie 1.191.597,54 zł,
− przychody finansowe – 44,76 zł,
− pozostałe przychody operacyjne – 10.907,62 zł

      łącznie: 2.626.212,96 zł
            
Na koszty Fundacji poniesione na terenie kraju składają się następujące pozycje:

− koszty działalności statutowej przeznaczone na stypendia - w kwocie 1.041.300,00 zł,
− koszty nieodpłatnej działalności statutowej - w kwocie 256.233,60 zł,
− koszty działalności gospodarczej - w kwocie 665.156,33 zł 
− koszty administracyjnych – w kwocie 635.083,00 zł, obejmujące:

            * zużycie materiałów i energii – 30.827,60 zł
            * usługi obce – 75.571,76 zł
            * podatki i opłaty – 1.450,00 zł
            * wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia – 511.961,49 zł
            * amortyzacja – 4.065,94 zł
            * pozostałe koszty – 11.206,21 zł

− koszty finansowe – 6.684,75 zł
− inne koszty operacyjne – 2,04 zł

           łącznie: 2.604.459,72 zł.
            



2. Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe.

Nie wystąpiły.

3. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów.

Nie wystąpiły.

4. Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym 
lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym.

Nie występują.

5.  Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym 
od wyniku finansowego (zysku, straty) brutto:

          Wynik   bilanso  wy     (zysk):                                                                                    +21.753,24   zł  

          Korekta kosztów:
– wydatki niestanowiące kosztów uzyskania przychodu               + 147.815,64 zł
– naliczone, ale niewypłacone odsetki od pożyczek                         + 1.258,66 zł 

          Podstawa     opodatkowania     (strata)     wykazana     w     CIT-8:                                   + 170.827,54   zł  

6. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie; w tym odsetki oraz skapitalizowane różnice 
kursowe od zobowiązań zaciągniętych w celu ich sfinansowania.

Nie dotyczy Jednostki.

7. Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa 
trwałe; odrębnie należy wykazać poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska.

Nie dotyczy Jednostki.

8.  Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych, z podziałem na losowe i pozostałe.

Nie wystąpiły.

9. Podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych.

Nie dotyczy.

IIa.

Dla pozycji bilansu oraz rachunku zysków i strat, wyrażonych w walutach obcych – kursy przyjęte 
do ich wyceny – nie wystąpiły.

III.

Objaśnienie struktury środków pieniężnych przyjętych  do rachunku  przepływu środków 
pieniężnych, a w przypadku gdy rachunek przepływów pieniężnych sporządzany jest metodą 
bezpośrednią, dodatkowo należy przedstawić uzgodnienie przepływów pieniężnych netto z 
działalności operacyjnej, sporządzone metodą pośrednią; w przypadku różnic pomiędzy 
zmianami stanu niektórych pozycji w bilansie oraz zmianami tych samych pozycji wykazanymi 
w rachunku przepływów pieniężnych, należy wyjaśnić ich przyczyny.

Fundacja nie sporządza sprawozdania z przepływu środków pieniężnych.



IV.

Informacje o:
1. charakterze i celu gospodarczym zawartych przez jednostkę umów nieuwzględnionych 
w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową 
i wynik finansowy jednostki.

Nie dotyczy.

2. istotnych transakcjach (wraz z ich kwotami) zawartych przez jednostkę na innych warunkach 
niż rynkowe ze stronami powiązanymi, przez które rozumie się jednostki powiązane oraz:
a) osobę, która jest członkiem organu zarządzającego, nadzorującego lub administrującego 
jednostki lub jednostki z nią powiązanej, lub
b) osobę, która jest małżonkiem lub osobą faktycznie pozostającą we wspólnym pożyciu, 
krewnym lub powinowatym do drugiego stopnia, przysposobionym lub przysposabiającym, 
osobą związaną z tytułu opieki lub kurateli w stosunku do którejkolwiek z osób będących 
członkami organu zarządzającego, nadzorującego lub administrującego jednostki lub jednostki 
z nią powiązanej, lub
c) jednostkę kontrolowaną, współkontrolowaną lub inną jednostkę, na którą znaczący wpływ 
wywiera lub posiada w niej znaczącą ilość głosów, bezpośrednio albo pośrednio osoba, o której 
mowa w lit. 1 i b, lub
d) jednostkę realizującą program świadczeń pracowniczych w okresie zatrudnienia, skierowany 
do pracowników jednostki lub innej jednostki będącej jednostką powiązaną w stosunku do tej 
jednostki
- wraz z informacjami określającymi charakter tych transakcji. Informacje dotyczące 
poszczególnych transakcji mogą być zgrupowane według ich rodzaju, z wyjątkiem przypadku, 
gdy informacje na temat poszczególnych transakcji są niezbędne do zrozumienia ich wpływu na 
sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki.

Nie dotyczy.

3. przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe.

Jednostka zatrudniała  przeciętnie 5 pracowników na etacie, z czego:
− 1 osoba – 112017,
− 1 osoba – 112007,
− 3 osoby – 121904.

4. wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłaconych lub należnych osobom 
wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących lub administrujących spółek 
handlowych (dla każdej grupy osobno) za rok obrotowy.

Jednostka nie jest spółką handlową.

5. pożyczkach i świadczeniach o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzącym w 
skład organów zarządzających, nadzorujących albo administrujących spółek handlowych (dla 
każdej grupy osobno), ze wskazaniem warunków oprocentowania i terminów spłaty,

Nie dotyczy Jednostki.

6. wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań 
finansowych, wypłaconym lub należnym za rok obrotowy.

Wynagrodzenie biegłego rewidenta za obowiązkowe badanie rocznego sprawozdania 
finansowego wynosi 6.200,00 zł netto.



V.

1. Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu 
finansowym roku obrotowego, w tym o rodzaju popełnionego błędu oraz kwocie korekty.

Nie wystąpiły takie zdarzenia.
 
2. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, 
a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym.

Nie wystąpiły takie zdarzenia.

3. Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym 
metod wyceny oraz zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, jeżeli wywierają 
one istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki, ich przyczyny 
i spowodowaną zmianami kwotę wyniku finansowego oraz zmian w kapitale (funduszu) własnym,

Nie wystąpiły ww. zmiany.

4. Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy sporządzone zostało w formie tabelarycznej, która 
umożliwia  swobodne  porównanie danych liczbowych  z  rokiem  poprzednim  wg  ustawy 
o rachunkowości.

VI.

1. Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji, w tym: 

a) nazwie, zakresie działalności wspólnego przedsięwzięcia, 
b) procentowym udziale, 
c) części wspólnie kontrolowanych rzeczowych składników aktywów trwałych oraz wartości 
niematerialnych i prawnych, 
d) zobowiązaniach zaciągniętych na potrzeby przedsięwzięcia lub zakupu używanych 
rzeczowych składników aktywów trwałych,
e) części zobowiązań wspólnie zaciągniętych, 
f) przychodach uzyskanych ze wspólnego przedsięwzięcia i kosztach z nimi związanych, 
g) zobowiązaniach warunkowych i inwestycyjnych dotyczących wspólnego przedsięwzięcia.

Nie dotyczy Jednostki.

2. Informacje o transakcjach z jednostkami powiązanymi.

Jednostka otrzymała pożyczkę na bieżącą działalność od Prezes Fundacji na kwotę 52.000,00 zł 
oraz w większości spłaciła poprzednie pożyczki.

3. Wykaz spółek (nazwa, siedziba), w których jednostka posiada co najmniej 20% udziałów 
w kapitale lub ogólnej liczbie głosów w organie stanowiącym spółki; wykaz ten powinien zawierać 
także informacje o procencie udziałów i stopniu udziału w zarządzaniu oraz o zysku lub stracie 
netto tych spółek za ostatni rok obrotowy, 

Jednostka nie jest udziałowcem innych spółek.

4. Jeżeli jednostka nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego, korzystając ze 
zwolnienia lub wyłączeń, informacje o: 

a) podstawie prawnej wraz z danymi uzasadniającymi odstąpienie od konsolidacji, 
b) nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na 
wyższym szczeblu grupy kapitałowej oraz miejscu jego publikacji, 



c) podstawowych wskaźnikach ekonomiczno-finansowych, charakteryzujących działalność 
jednostek powiązanych w danym i ubiegłym roku obrotowym, takich jak:

− wartość przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów oraz 
przychodów finansowych,

− wynik finansowy netto oraz wartość kapitału własnego, z podziałem na grupy, 
− wartość aktywów trwałych, 
− przeciętne roczne zatrudnienie.

Nie dotyczy Jednostki.

5. Informacje o: 
a) nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na 
najwyższym szczeblu grupy kapitałowej, w której skład wchodzi spółka jako jednostka zależna, 
b) nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na 
najniższym szczeblu grupy kapitałowej, w skład której wchodzi spółka jako jednostka zależna, 
należącej jednocześnie do grupy kapitałowej, o której mowa w lit. A

Nie dotyczy Jednostki.

VII.

W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło 
połączenie: 

1. jeżeli połączenie zostało rozliczone metodą nabycia: 

a) nazwę (firmę) i opis przedmiotu działalności spółki przejętej, 
b) liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia, 
c) cenę przejęcia, wartość aktywów netto według wartości godziwej spółki przejętej na dzień 
połączenia, wartość firmy lub ujemnej wartości firmy i opis zasad jej amortyzacji,

Nie dotyczy Jednostki.

2. jeżeli połączenie zostało rozliczone metodą łączenia udziałów: 
a) nazwy (firmy) i opis przedmiotu działalności spółek, które w wyniku połączenia zostały 
wykreślone z rejestru, 
b) liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia, 
c) przychody i koszty, zyski i straty oraz zmiany w kapitałach własnych połączonych spółek za 
okres od początku roku obrotowego, w ciągu którego nastąpiło połączenie, do dnia połączenia.

Nie dotyczy Jednostki.

VIII.

W przypadku występowania niepewności co do możliwości kontynuowania działalności, opis tych 
niepewności oraz stwierdzenie, że taka niepewność występuje, oraz wskazanie, czy 
sprawozdanie finansowe zawiera korekty z  tym związane; informacja powinna zawierać również 
opis podejmowanych bądź planowanych przez jednostkę działań mających na celu eliminację 
niepewności.

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez 
jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości mimo ujemnych wyników finansowych 
w ostatnich latach.

Rok obrotowy 2018 pokazał, że działania podjęte przez Zarząd Fundacji w celu 
zminimalizowania starty finansowej oraz zmniejszenia kosztów działalności, tj:



- udzielenie pożyczki przez Prezes Fundacji,
- zatrudnianie stażystów,
- zmniejszenie liczby etatowych pracowników,
- renegocjacje umów z podwykonawcami (usługi cateringowe, foto/video),
- obniżenie kosztów promocji poprzez zmniejszenie liczby materiałów tradycyjnych (plakaty, 
ulotki, wysyłka pocztą, kurier) na rzecz promocji w kanałach internetowych (artykuły na 
portalach, wydarzenia na fb, strony WWW, działalność ambasadorów),
- pozyskiwanie nowych Partnerów
- angażowanie alumnów Fundacji do wsparcia w poszukiwaniu Sponsorów (współpraca pro 
bono)

przyniosły bardzo dobre efekty,  bowiem pozwoliły w końcu na osiągnięcie dodatniego wyniku 
finansowego.  Zgodnie  z  planami  kontynuowane  są  nowe  projekt  m.  in.  Akademia  Liderek 
Biznesu,  jak  również  ponownie  skorzystano  z  finansowania  z  programu   Funduszu 
Wyszehradzkiego.

Zarząd Fundacji postanawia kontynuować w kolejnych latach politykę ograniczania kosztów, 
poszukując jednocześnie nowych Partnerów.

 

                                                                
                                                                        
                                                                          …...............................................................
                                                                                                 (podpisy)
Warszawa, 31.03.2019 r.



Załącznik nr 1
do informacji dodatkowej za 2018 r.

Wartość środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

KŚT Nazwa grupy Stan na 01.01.2018 r. Zwiększenia Zmniejszenia Stan na 31.12.2018 r.

- 0,00 0,00

491 0,00 0,00

741 Samochody osobowe 0,00 0,00

- Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00

- Umorzone w 100% 0,00

RAZEM 0,00

Wartość umorzeń środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

KŚT Nazwa grupy Stan na 01.01.2018 r. Zwiększenia Zmniejszenia Stan na 31.12.2018 r.

- 385,56 0,00

491 0,00 0,00

741 Samochody osobowe 0,00 0,00

- Wartości niematerialne i prawne 0,00

- Umorzone w 100% 0,00

RAZEM 0,00

Wartość netto środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych na 31.12.2018 r.:

121 Lokale niemieszkalne – inwestycja w obcy środek trwały

- Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania – zespoły komputerowe 0,00

741 Samochody osobowe 0,00

- Wartości niematerialne i prawne 0,00

- Umorzone w 100% 0,00

RAZEM

FUNDACJA im. Lesława A. Pagi

Inwestycja w obcy środek trwały 
(lokal biurowy) 3 855,50 3 855,50

Maszyny, urządzenia i aparaty 
ogólnego zastosowania – zespoły 
komputerowe

17 366,02 17 366,02

16 200,00 16 200,00

6 443,00 6 443,00

59 873,00 2 499,00 62 372,00

103 737,52 2 499,00 106 236,52

Inwestycja w obcy środek trwały 
(lokal biurowy) 1 606,50 1 992,06

Maszyny, urządzenia i aparaty 
ogólnego zastosowania – zespoły 
komputerowe

17 366,02 17 366,02

16 200,00 16 200,00

5 261,62 1 181,38 6 443,00

59 873,00 2 499,00 62 372,00

100 307,14 4 065,94 104 373,08

1 863,44

1 863,44


