
BILANS
sporządzony na dzień: 2016-12-31

FUNDACJA EDUSA
01-462 WARSZAWA
UL. ZABOROWSKA 1C 18
0000472149

Stan na

2016-01-01 2016-12-31

AKTYWA

A Aktywa trwałe 0,00 0,00

I Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00

1 Koszty zakończonych prac rozwojowych 0,00 0,00

2 Wartość firmy 0,00 0,00

3 Inne wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00

4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00

II Rzeczowe aktywa trwałe 0,00 0,00

1 Środki trwałe 0,00 0,00

a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 0,00 0,00

b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 0,00 0,00

c) urządzenia techniczne i maszyny 0,00 0,00

d) środki transportu 0,00 0,00

e) inne środki trwałe 0,00 0,00

2 Środki trwałe w budowie 0,00 0,00

3 Zaliczki na środki trwałe w budowie 0,00 0,00

III Należności długoterminowe 0,00 0,00

1 Od jednostek powiązanych 0,00 0,00

2 Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w 
kapitale

0,00 0,00

3 Od jednostek pozostałych 0,00 0,00

IV Inwestycje długoterminowe 0,00 0,00

1 Nieruchomości 0,00 0,00

2 Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00

3 Długoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00

a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00

- udziały lub akcje 0,00 0,00

- inne papiery wartościowe 0,00 0,00

- udzielone pożyczki 0,00 0,00

- inne długoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00

b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w 
kapitale

0,00 0,00

- udziały lub akcje 0,00 0,00

- inne papiery wartościowe 0,00 0,00

- udzielone pożyczki 0,00 0,00

- inne długoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00

c) w pozostałych jednostkach 0,00 0,00

- udziały lub akcje 0,00 0,00

- inne papiery wartościowe 0,00 0,00

- udzielone pożyczki 0,00 0,00
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- inne długoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00

4 Inne inwestycje długoterminowe 0,00 0,00

V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00

1 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0,00 0,00

2 Inne rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00

B Aktywa obrotowe 0,00 14 178,92

I Zapasy 0,00 0,00

1 Materiały 0,00 0,00

2 Półprodukty i produkty w toku 0,00 0,00

3 Produkty gotowe 0,00 0,00

4 Towary 0,00 0,00

5 Zaliczki na dostawy i usługi 0,00 0,00

II Należności krótkoterminowe 0,00 72,93

1 Należności od jednostek powiązanych 0,00 0,00

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty 0,00 0,00

- do 12 miesięcy 0,00 0,00

- powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00

b) inne 0,00 0,00

2 Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada 
zaangażowanie w kapitale

0,00 0,00

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty 0,00 0,00

- do 12 miesięcy 0,00 0,00

- powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00

b) inne 0,00 0,00

3 Należności od pozostałych jednostek 0,00 72,93

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty 0,00 0,00

- do 12 miesięcy 0,00 0,00

- powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00

b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz 
innych tytułów publicznoprawnych

0,00 72,93

c) inne 0,00 0,00

d) dochodzone na drodze sądowej 0,00 0,00

III Inwestycje krótkoterminowe 0,00 14 088,49

1 Krótkoterminowe aktywa finansowe 0,00 14 088,49

a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00

- udziały lub akcje 0,00 0,00

- inne papiery wartościowe 0,00 0,00

- udzielone pożyczki 0,00 0,00

- inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00

b) w pozostałych jednostkach 0,00 0,00

- udziały lub akcje 0,00 0,00

- inne papiery wartościowe 0,00 0,00

- udzielone pożyczki 0,00 0,00

- inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00

c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 0,00 14 088,49

- środki pieniężne w kasie i na rachunkach 0,00 14 088,49
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- inne środki pieniężne 0,00 0,00

- inne aktywa pieniężne 0,00 0,00

2 Inne inwestycje krótkoterminowe 0,00 0,00

IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0,00 17,50

C Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0,00 0,00

D Udziały (akcje) własne 0,00 0,00

AKTYWA razem 0,00 14 178,92

PASYWA

A Kapitał (fundusz) własny 0,00 8 007,06

I Kapitał (fundusz) podstawowy 0,00 0,00

II Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym nadwyżka wartości sprzedaży (wartości 
emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)

0,00 0,00

III Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym z tytułu aktualizacji wartości 
godziwej

0,00 0,00

IV Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0,00 0,00

- tworzone zgodnie z umową (statusem) spółki 0,00 0,00

- na udziały (akcje) własne 0,00 0,00

VI Zysk (strata) z lat ubiegłych 0,00 8 007,06

VII Zysk (strata) netto 0,00 0,00

VIII Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0,00 0,00

B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 0,00 6 171,86

I Rezerwy na zobowiązania 0,00 0,00

1 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0,00 0,00

2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0,00 0,00

- długoterminowa 0,00 0,00

- krótkoterminowa 0,00 0,00

3 Pozostałe rezerwy 0,00 0,00

- długoterminowa 0,00 0,00

- krótkoterminowa 0,00 0,00

II Zobowiązania długoterminowe 0,00 0,00

1 Wobec jednostek powiązanych 0,00 0,00

2 Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie 
w kapitale

0,00 0,00

3 Wobec pozostałych jednostek 0,00 0,00

a) kredyty i pożyczki 0,00 0,00

b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0,00 0,00

c) inne zobowiązania finansowe 0,00 0,00

d) zobowiązania wekslowe 0,00 0,00

e) inne 0,00 0,00

III Zobowiązania krótkoterminowe 0,00 6 171,86

1 Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0,00 0,00

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności 0,00 0,00

- do 12 miesięcy 0,00 0,00

- powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00

b) inne 0,00 0,00

2 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada 
zaangażowanie w kapitale

0,00 0,00

Druk: NIW-CRSO



Sporządzono dnia: 

Imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg 
rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

Imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ 
wieloosobowy, wszystkich członków tego organu - na podstawie art. 52 ust. 2 
ustawy o rachunkowości

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności 0,00 0,00

- do 12 miesięcy 0,00 0,00

- powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00

b) inne 0,00 0,00

3 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 0,00 6 171,86

a) kredyty i pożyczki 0,00 0,00

b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0,00 0,00

c) inne zobowiązania finansowe 0,00 0,00

d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności 0,00 0,00

- do 12 miesięcy 0,00 0,00

- powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00

e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0,00 0,00

f) zobowiązania wekslowe 0,00 0,00

g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych 
tytułów publicznoprawnych

0,00 0,00

h) z tytułu wynagrodzeń 0,00 0,00

i) inne 0,00 6 171,86

4 Fundusze specjalne 0,00 0,00

IV Rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00

1 Ujemna wartość firmy 0,00 0,00

2 Inne rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00

- długoterminowe 0,00 0,00

- krótkoterminowe 0,00 0,00

PASYWA razem 0,00 14 178,92
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DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

I

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości 
(Dz. U. 121 poz. 591 z późniejszymi zmianami).
Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności w dającej się 
przewidzieć przyszłości oraz nie wystąpienia okoliczności wskazujących na zagrożenie dla kontynuowania 
działalności. 

ELEMENTY INFORMACJI DODATKOWEJ

I. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów: 

1. Środki trwałe wyceniane są wg ceny nabycia pomniejszonej o odpisy amortyzacyjne, dokonywane metodą 
liniową na koniec roku obrotowego. 
2. Rzeczowe składniki aktywów obrotowych wyceniane są wg ceny nabycia i umarzane jednorazowo w pełnej 
ich wartości początkowej. 
3. Środki trwałe i rzeczowe składniki aktywów obrotowych zinwentaryzowane zostały wg stanu na 31.12.2016 
roku, 
4. Należności i zobowiązania w kwocie wymaganej zapłaty. 
5. Środki pieniężne w kasie zinwentaryzowane zostały wg stanu na 31.12.2016 roku. 

II. Aktywa:
Treść                    Stan na początek roku obrotowego            Zwiększenia         Zmniejszenia         Stan na 
koniec roku obrotowego
Aktywa trwałe                                 0,00                                            0,00              0,00                                         
0,00
Aktywa obrotowe                   8062,12                                      6099,30              0,00                                 
14161,42
Należności
krótkoterminowe                        4419,83                                            0,00         4346,90                                       
72,93 
Inwestycje krótkoterminowe  3642,29                                    10446,20              0,00                                 
14088,49

III.  Zatrudnienie i wynagrodzenie
Żadna z zatrudnionych osób nie przekroczyła wynagrodzenia określonego w art. 9 ust 1 pkt 2 Ustawy o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96 poz. 873 z p. z.).

IV. Informacja o strukturze kosztów
Koszty realizacji działalności statutowej                                           6763,25
Koszty administracyjne                                                             133 852,21
Zużycie materiałów i energii                                                          6609,44
Usługi obce                                                                                95536,03
Podatki i opłaty                                                                                        0,00
Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia        31706,74
Amortyzacja                                                                                        0,00
Pozostałe                                                                                                0,00
Koszty finansowe                                                                          1042,53

V. Wynik finansowy: 55,49 zł.

Wynik finansowy za rok 2016 w kwocie 55,49 zł. przeznacza się w 2017 roku na realizację celów statutowych 
Fundacji. Nadwyżka przychodów nad kosztami w kwocie 55,49 zł. zwiększa przychody w roku obrotowym 
2017.

II

III
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Sporządzono dnia:2017-06-12

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X
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FUNDACJA EDUSA
01-462 WARSZAWA
UL. ZABOROWSKA 1C 18
0000472149

Pozycja Wyszczególnienie Kwota za rok 
poprzedni

Kwota za rok 
obrotowy

1 2 3 4

A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym od jednostek 
powiązanych

0,00 0,00

I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 0,00 0,00

II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - 
wartość ujemna)

0,00 0,00

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 0,00 133 852,21

I. Amortyzacja 0,00 0,00

II. Zużycie materiałów i energii 0,00 6 609,44

III. Usługi obce 0,00 95 536,03

IV. Podatki i opłaty, w tym podatek akcyzowy 0,00 0,00

V. Wynagrodzenia 0,00 31 706,74

VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym emerytalne 0,00 0,00

VII. Pozostałe koszty rodzajowe 0,00 0,00

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

C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) 0,00 -133 852,21

D. Pozostałe przychody operacyjne 0,00 141 713,48

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 0,00 141 713,48

1. Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 0,00 141 713,48

2. Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 0,00

3. Inne przychody operacyjne 0,00 0,00

E. Pozostałe koszty operacyjne 0,00 7 805,78

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 0,00 7 805,78

1. Koszty z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 0,00 6 763,25

2. Koszty z działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 0,00

3. Inne koszty operacyjne 0,00 1 042,53

F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) 0,00 55,49

G. Przychody finansowe 0,00 0,00

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

a) od jednostek powiązanych, w tym w których jednostka posiada 
zaangażowanie w kapitale

0,00 0,00

RACHUNEK ZYSKÓW i STRAT
na dzień: 2016-12-31
Rachunek zysków i strat wariant porównawczy zgodnie z zał. Nr 1 do Ustawy o 

rachunkowości
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Sporządzono dnia: 

Anna Benes

Imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg 
rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

Andrzej Adamczyk

Imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ 
wieloosobowy, wszystkich członków tego organu - na podstawie art. 52 ust. 
2 ustawy o rachunkowości

b) od jednostek pozostałych, w tym w których jednostka posiada 
zaangażowanie w kapitale

0,00 0,00

II. Odsetki, w tym od jednostek powiązanych 0,00 0,00

III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym w jednostkach 
powiązanych

0,00 0,00

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

V Inne 0,00 0,00

H. Koszty finansowe 0,00 0,00

I. Odsetki, w tym dla jednostek powiązanych 0,00 0,00

II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym w jednostkach 
powiązanych

0,00 0,00

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

IV. Inne 0,00 0,00

I. Zysk (strata) brutto (F + G - H) 0,00 55,49

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) 0,00 55,49
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Ministerstwo 
Rodziny, Pracy i 
Polityki Społecznej

                      Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności
                      organizacji pożytku publicznego

                    

za rok 2016

• Formularz należy wypełnić w języku polskim;
• Sprawozdawca wypełnia tylko przeznaczone dla niego białe pola;
• W trakcie wypełniania formularza istnieje możliwość dodawania wierszy oraz zawijania tekstów w polach;
• We wszystkich polach, w których nie będą wpisane odpowiednie informacje, należy wstawić pojedynczy znak myślnika (–).

Data zamieszczenia sprawozdania 2017-06-13

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     MAZOWIECKIE

Gmina WARSZAWA

Powiat WARSZAWA

Ulica UL. ZABOROWSKA Nr domu 1C Nr lokalu 18

Miejscowość WARSZAWA Kod pocztowy 01-462 Poczta WARSZAWA Nr telefonu 883006016

Nr faksu E-mail fundacjaedusa@wp.pl Strona www www.fundacjaedusa.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 2016-09-12

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 14682038800000 6. Numer KRS 0000472149

7. Skład organu zarządzającego organizacji

(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu zarządzającego)

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

ANDRZEJ ADAMCZYK PREZES ZARZĄDU TAK

NATALIA MATYSIAK WICEPREZES ZARZĄDU TAK

ALEKSANDRA TŁUŚCIAK-
DELIOWSKA

CZŁONEK ZARZĄDU TAK

8. Skład organu kontroli lub nadzoru organizacji

(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu kontroli lub 
nadzoru)

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

JANUSZ GĘSICKI PRZEWODNICZĄCY 
RADY

TAK

STANISŁAW STRZĘPKA CZŁONEK RADY TAK

WALDEMAR GRĄDZKI CZŁONEK RADY TAK

FUNDACJA EDUSA
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

1. prowadzenie działalności edukacyjnej, informacyjnej, profilaktycznej, 
doradczej,  szkoleniowej, kulturalnej, opiekuńczej, wychowawczej, 
resocjalizacyjnej i terapeutycznej;
2. wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży; edukacja 
społeczna i patriotyczna;
3. promowanie zdolnych dzieci i młodzieży w rozwijaniu swoich 
umiejętności;
4. profilaktyka i terapia uzależnień oraz przeciwdziałanie marginalizacji 
społecznej;
5. promocja kultury fizycznej, sportu, turystyki oraz promowanie 
zdrowego stylu życia; 
6. pomoc społeczna potrzebującym, propagowanie idei pomocy 
wzajemnej i wsparcia środowiskowego;
7. wspieranie przedsiębiorczości, orientacji zawodowej, powrotu na rynek 
pracy oraz rozwoju zawodowego.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

(Należy opisać sposób realizacji celów statutowych organizacji na 
podstawie statutu organizacji)                       
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a) Nieodpłatna działalność pożytku publicznego w zakresie: 
 Pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z);
 Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i 

humanistycznych (PKD 72.20.Z);
 Badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.20.Z);
 Wychowanie przedszkolne (85.10.Z);
 Pozaszkolne formy edukacji (PKD 85.5);
 Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i 

rekreacyjnych (PKD 85.51.Z);
 Pozaszkolne formy edukacji artystycznej (PKD 85.52.Z);
 Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane 

(PKD 85.59.B);
 Działalność wspomagająca edukację (PKD 85.60.Z);
 Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej 

niesklasyfikowana (PKD 86.90.E);
 Opieka dzienna nad dziećmi (PKD 88.91.Z);
 Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej 

niesklasyfikowana (PKD 88.99.Z);
 Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej 

niesklasyfikowana (PKD 94.99.Z).
b) Odpłatna działalność pożytku publicznego w zakresie: 
 Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub 

Internet (PKD 47.91.Z);
 Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, 

straganami i targowiskami (PKD 47.99.Z);
 Pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z);
 Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i 

humanistycznych (PKD 72.20.Z);
 Badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.20.Z);
 Wychowanie przedszkolne (85.10.Z);
 Szkoły podstawowe (PKD 85.20.Z);
 Gimnazja (PKD 85.31.A);
 Pozaszkolne formy edukacji (PKD 85.5);
 Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i 

rekreacyjnych (PKD 85.51.Z);
 Pozaszkolne formy edukacji artystycznej (PKD 85.52.Z);
 Nauka języków obcych (PKD 85.59.A);
 Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane 

(PKD 85.59.B);
 Działalność wspomagająca edukację (PKD 85.60.Z);
 Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej 

niesklasyfikowana (PKD 86.90.E);
 Opieka dzienna nad dziećmi (PKD 88.91.Z);
 Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej 

niesklasyfikowana (PKD 88.99.Z);
 Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej (PKD 

93.13.Z);
 Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna (PKD 93.29.Z);
 Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej 

niesklasyfikowana (PKD 94.99.Z).

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego
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najbliższe sąsiedztwo (osiedle, dzielnica, sołectwo, wieś, przysiółek)

gmina

kilka gmin

powiat

kilka powiatów

województwo

kilka województw

cały kraj

poza granicami kraju

1200Osoby fizyczne

2. Informacja dotycząca liczby odbiorców działań organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację

Prowadzenie placówki wsparcia dziennego, pomoc uzależnionym i ich rodzinom oraz innym 
zagrożonym wykluczeniem społecznym, poprzez: 
zorganizowanie opieki i pomocy dzieciom w odrabianiu prac domowych, w tym głównie: z matematyki, 
fizyki, chemii, j. polskiego, angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego, historii, geografii, biologii, zajęcia z 
zakresu nadrabiania zaległości szkolnych dla uczniów, starających się o warunkową promocję do 
następnej klasy; zorganizowanie spędzania czasu wolnego w gronie rówieśników i dorosłych – udział w 
imprezach zewnętrznych („Pomóż Kapitanowi Warszawa rozwiązać zagadkę ”, „Wielkie Bemowskie 
Garażówki”, „Wymiana książek na Forcie Bema”), wewnętrznych („Warszawskie Dni Rodzinne”, imprezy 
okolicznościowe: święta, walentynki, ostatki i inne), plenerowych, wyjścia na basen i lodowisko, 
ogniska, zwiedzanie muzeów, zabawy i gry itp.; zorganizowanie cyklu zajęć rozwijających pasje i 
zainteresowania dzieci i młodzieży ze środowisk dotkniętych nałogami oraz przemocą w gronie 
najbliższych – warsztaty fotograficzne, taneczne, plastyczne, joga, wystawy prac; zorganizowanie zajęć 
specjalistycznych, dostępnych dla podopiecznych Akademii i ich rodziców; zorganizowanie cyklicznych 
(grupowych) zajęć tematycznych z psychologiem (Rozpoznajemy i nazywamy uczucia: uświadomienie 
dzieciom, co tą są uczucia, uczenie rozpoznawania i nazywania uczuć. Moje sukcesy: uczenie się 
dostrzegania i akceptowania swoich sukcesów, budowanie pozytywnego obrazu siebie. Relaks metodą 
Jacobsona: trening relaksacyjny, rozpoznawanie napięcia w mięśniach i sposoby ich rozluźniania . 
Grupy, do których należę i wpływ tych grup na mnie. Moja rola w grupie: jaką pełnię rolę w grupie i co 
jej daję. Dotrzymywanie słowa: znaczenie dotrzymywania umów i obietnic. Zaufanie do innych: 
uświadomienie sobie powodów, dla których ufam innym lub nie. Konflikty są częścią naszego życia: 
uświadomienie, że istnienie konfliktów jest czymś naturalnym. Co to jest konflikt? Podstawy wiedzy o 
konfliktach. Kiedy się złościmy? Rozpoznawanie rzeczywistych przyczyn złości. Jak ukrywamy swoje 
uczucia? Przyczyny ukrywania uczuć, skutki. Co innego mówimy a co innego robimy. Związki pomiędzy 
przyjętymi zasadami i normami a zachowaniem. Jaki jestem - uświadomienie sobie swoich mocnych 
stron. Doceniamy innych a inni doceniają mnie. Ludzie różnią się między sobą - różnice i podobieństwa 
między innymi ludźmi. Jak pomóc tym, którzy czują się odrzuceni: jak czuje się osoba odrzucona i co 
mogę zrobić żeby jej pomóc (2 części). Jak sobie radzić z przemocą i agresją - omówienie sytuacji, w 
których stosowana jest przemoc oraz szukanie najlepszych sposobów rozwiązań. Czasami podejmujemy 
ryzykowne decyzje - rozważanie konsekwencji przy podejmowaniu ryzykownych decyzji. Czasami 
zmieniamy nasze decyzje - czy podejmowanie decyzji wiąże sie z konsekwencjami? Czasami 
podejmujemy ryzykowne decyzje - rozważanie konsekwencji przy podejmowaniu ryzykownych decyzji. 
Uczymy się odmawiać. Ćwiczenie umiejętności odmawiania w sytuacjach zagrażających zdrowiu i 
bezpieczeństwu. Nasze potrzeby. Uczymy się rozpoznawać nasze potrzeby i ich znaczenie. Moje 
przyzwyczajenia i ich wpływ na zdrowie. Zdrowe życie - wartości płynące ze zdrowego życia, zdrowe i 
wesołe życie (2 części). Moje przyzwyczajenia. Mój dzień i lista przyzwyczajeń. Jak zmieniać moje 
przyzwyczajenia).
Prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych i profilaktycznych (m.in. akcja profilaktyczna związana z 
uzależnieniem dzieci i młodzieży od e-papierosów, zajęcia profilaktyczne pn. „Dopalacze kradną życie|; 
zajęcia profilaktyczne z okazji „Światowego Dnia bez Papierosa ”; zajęcia profilaktyczne nt. „Fonoholizm 
- ciemna strona nowych technologii”) z grupami dzieci i młodzieży, przejawiających zaburzenia 
zachowań w funkcjonowaniu społecznym.
Angażowanie wolontariuszy (wychowawców i podopiecznych) w prace charytatywne i pomocowe.
Realizacja programów edukacyjnych, profilaktycznych, informacyjnych oraz programów promocji 
zdrowia – program profilaktyczny „Ciemna Strona Mocy” realizowany w szkołach i Domach Dziecka.
Wydanie publikacji pt. „Fonoholizm – Ciemna Strona Mocy”, raport z badań przeprowadzonych w 
Zespole Szkół nr 46 w Warszawie, ISBN 978-83-939997-0-5.
Współorganizowanie z organizacjami pozarządowymi wydarzeń związanych z kulturą, sportem i 
profilaktyką.

1.2. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację działalności pożytku publicznego

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)
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2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

(Należy oszacować liczbę odbiorców działań organizacji w okresie 
sprawozdawczym, w podziale na osoby fizyczne i osoby prawne)

5Osoby prawne

2.2. Informacje na temat 
innych (niż wymienionych w 
pkt 2.1) odbiorców, na rzecz 
których organizacja działała

(Np. zwierzęta, zabytki)

NIE DOTYCZY

3. Informacja dotycząca działalności nieodpłatnej pożytku publicznego organizacji w okresie sprawozdawczym

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

nauka, szkolnictwo wyższe, 
edukacja, oświata i 
wychowanie

Badania z fonoholizmu 
przeprowadzone wśród 
uczniów szkoły 
podstawowej i gimnazjum 
w ramach autorskiego 
programu 
profilaktycznego „Ciemna 
Strona Mocy” z zakresu 
profilaktyki uzależnień, 
którego celem było: 
przekazanie wiedzy na 
temat zagrożeń i skutków 
w sytuacjach 
ryzykownych; zwrócenie 
uwagi na zjawisko 
uzależnienia od nowych 
technologii; praktyczna 
nauka stosowania technik 
zachowań asertywnych; 
diagnoza skali zjawiska w 
zakresie uzależnień 
behawioralnych w danej 
grupie; diagnoza skali 
zjawiska w zakresie 
uzależnień chemicznych w 
danej grupie; oszacowanie 
postaw uczniów wobec 
uzależnień; wsparcie 
diagnostyczne dla 
pedagogów szkolnych, 
wychowawców.
Wydanie publikacji pt. 
„Fonoholizm - Ciemna 
Strona Mocy”, raport z 
badań przeprowadzonych 
w Zespole Szkół nr 46 w 
Warszawie, ISBN 978-83-
939997-0-5.

73.20.Z

3.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności 
nieodpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem sfer/y działalności pożytku publicznego, o których 
mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 
1536, z późn. zm.), a także kodu/ów PKD 2007 
odpowiadającego/ych tej działalności. Jeśli organizacja prowadzi 
więcej niż 3 rodzaje działalności nieodpłatnej, należy podać 
informację na temat trzech głównych rodzajów działalności (podanie 
maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 
działalności
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przeciwdziałanie 
uzależnieniom i patologiom 
społecznym

Prowadzenie placówki 
opiekuńczo-
wychowawczej wsparcia 
dziennego dla dzieci i 
młodzieży w wieku 7-17 
lat oraz wsparcie 
psychologiczne dla ich 
rodzin. Wspieranie 
wychowanków w 
wychowaniu, radzeniu 
sobie z trudnościami w 
dorastaniu i wieku 
dojrzewania, 
minimalizujące skutki 
zaburzeń 
w zachowaniu, 
prowadzących do 
marginalizacji, 
realizowane poprzez 
planowe działanie 
w ramach opieki 
wychowawczej oraz 
zaspokajania potrzeb 
rozwojowych w dziedzinie 
działalności edukacyjnej, 
rekreacyjnej i twórczej. 
Placówka zapewniała 
pomoc rodzinom 
zagrożonym 
wykluczeniem społecznym 
w wychowywaniu dziecka 
poprzez wsparcie 
pedagogiczno – 
psychologiczne. 
Realizowała swoje zadania 
poprzez indywidualną 
pracę 
z wychowankiem, pomoc 
w nauce, zajęcia 
świetlicowe (klubowe), 
sportowe i rekreacyjne, 
plastyczne, fotograficzne, 
taneczne i relaksacyjne 
(joga) oraz pomoc 
rodzinom zagrożonym 
wykluczeniem społecznym 
w zakresie bezpłatnych 
zajęć pozalekcyjnych ze 
wsparciem 
pedagogicznym.

86.90.E
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III. Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

4.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności 
odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem sfer/y działalności pożytku publicznego, o których 
mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie,  a także kodu/ów PKD 2007 
odpowiadającego/ych tej działalności. Jeśli organizacja prowadzi 
więcej niż 3 rodzaje działalności odpłatnej, należy podać informację 
na temat trzech głównych rodzajów działalności (podanie 
maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 
działalności

4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

5.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności 
gospodarczej organizacji wraz z opisem tej działalności w okresie 
sprawozdawczym, a także kodu/ów PKD 2007 
odpowiadającego/ych tej działalności. Jeśli organizacja prowadzi 
więcej niż 3 rodzaje działalności gospodarczej, należy podać 
informację na temat trzech głównych rodzajów działalności (podanie 
maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 
działalności

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

działalność na rzecz dzieci i 
młodzieży, w tym 
wypoczynek dzieci i 
młodzieży

Współorganizowanie 
miejskich imprez 
edukacyjnych: „Pomóż 
Kapitanowi Warszawa 
rozwiązać zagadkę ”, 
„Wielkie Bemowskie 
Garażówki”, „Wymiana 
książek na Forcie Bema”, 
„Warszawskie Dni 
Rodzinne”. Prowadzenie 
warsztatów, spotkań, 
prezentacji, wystaw, 
konkursów, 
podejmowanie działań na 
rzecz rozwoju osobistego i 
społecznego,  
organizowanie wszelkich 
form aktywności fizycznej, 
jak treningi sportowe, 
taniec, joga, fitness, 
pilastes, łyżwiarstwo, 
wrotkarstwo i wycieczki. 
Organizowanie wszelkich 
form aktywności twórczej, 
jak fotografia, malarstwo, 
rysunek, plastyka, śpiew 
oraz ekspresja 
konstrukcyjno-techniczna.

85.59.B
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1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników/zysków i strat) 141 713,48 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 141 713,48 zł

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

c) Przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) Przychody finansowe 0,00 zł

e) Pozostałe przychody 0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

125 920,00 zł

0,00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 15 600,00 zł

0,00 zł

15 600,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

2.4. Z innych źródeł 193,48 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

b) ze środków budżetu państwa

d) ze środków państwowych funduszy celowych

a) ze składek członkowskich

b) z darowizn od osób fizycznych

c) z darowizn od osób prawnych

d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest)

e) ze spadków, zapisów

f) z wpływów z majątku (w szczególności sprzedaży lub wynajmu składników majątkowych)

3. Informacje o sposobie wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

3.1. Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień 
roku sprawozdawczego 0,00 zł

3.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej w 
okresie sprawozdawczym ogółem 0,00 zł

3.3. Działania, na które wydatkowano środki pochodzące z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie 
sprawozdawczym (w szczególności określone w pkt II.1.1), oraz szacunkowe kwoty przeznaczone na te działania

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 0,00 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 125 920,00 zł
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5. Wynik działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 134 950,23 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznegoz 0,00 zł

3.4. Cele szczegółowe, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, wskazane przez podatników 
podatku dochodowego od osób fizycznych, na które organizacja pożytku publicznego wydatkowała najwięcej środków 
pochodzących z 1% podatku dochodowego w okresie sprawozdawczym wraz z wydaną kwotą

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 141 657,99 zł 0,00 zł

Koszty ogółem:

W tym: wysokość 
kosztów 

finansowana z 1% 
podatku 

dochodowego od 
osób fizycznych

a) koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego

c) koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej

d) koszty finansowe

e) koszty administracyjne

f) pozostałe koszty ogółem

6 763,25 zł 0,00 zł

0,00 zł 0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

133 852,21 zł

1 042,53 zł 0,00 zł

2. Organizacja korzystała z prawa do nieodpłatnego informowania przez jednostki publicznej 
radiofonii i telewizji o prowadzonej działalności nieodpłatnej pożytku publicznego, zgodnie z art. 23a 
ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 226, z 
późn. zm.)

4.2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% podatku 
dochodowego od osób fizycznych 0,00 zł

5.3. Wynik działalności gospodarczej 0,00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji wraz z kwotą 
przyznanego zwolnienia)

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z podatku od towarów i usług

nie korzystała

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 złz innych zwolnień, jakich: 
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V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby świadczące usługi  na podstawie umowy cywilnoprawnej

1.1. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy
(W odpowiedzi należy uwzględnić wszystkie osoby zatrudnione w organizacji na podstawie stosunku 
pracy (etat lub część etatu) w okresie sprawozdawczym, nawet jeśli obecnie nie są już zatrudnione w 
organizacji)

0,0 osób

1.2. Przeciętna liczba zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy w przeliczeniu na 
pełne etaty
(Aby określić przeciętne zatrudnienie należy zsumować wszystkie osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy w 
poszczególnych miesiącach w okresie sprawozdawczym (wraz z ułamkami odpowiadającymi części etatu, np. 0,5 w 
przypadku osoby zatrudnionej na pół etatu), dodać do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy i podzielić przez 12. Wynik 
wpisać z dokładnością do 1 miejsca po przecinku)

0,0 etatów

6,0 osób1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

0,00 osób fizycznych
2.2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku sprawozdawczego

0,00 osób prawnych

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym

3.1. Organizacja korzystała ze świadczeń wykonywanych przez wolontariuszy
(Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wolontariuszami są osoby 
fizyczne, które ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonują świadczenia na rzecz organizacji, niezależnie od tego, czy są to 
osoby niezwiązane z organizacją, członkowie, pracownicy, osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej 
czy przedstawiciele władz organizacji)

14,00 osób
3.2. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres krótszy niż 30 
dni
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym i czasu pracy)

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego

b) inne osoby

2,00 osób

12,00 osób

3. Organizacja korzystała z uprawnienia do nabycia na szczególnych zasadach 
prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości z zasobu 
Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego,  lub zawarła na 
preferencyjnych warunkach z podmiotami publicznymi umowy użytkowania, 
najmu, dzierżawy lub użyczenia i przysługuje jej w odniesieniu do tych 
nieruchomości następujące prawo:

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

własność

użytkowanie wieczyste

najem

użytkowanie

użyczenie

dzierżawa

nie korzystała

Druk: NIW-CRSO 10



VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 31 706,74 zł

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

0,00 zł

0,00 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

0,00 zł

- inne świadczenia 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 31 706,74 zł

2. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej, w związku z prowadzoną działalnością 
pożytku publicznego

31 706,74 zł

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 0,00 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 31 706,74 zł

3. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej w związku z prowadzoną działalnością 
gospodarczą organizacji

0,00 zł

4. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
zarządzającego organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
Aby określić przeciętne miesięczne wynagrodzenie należy: 1.zsumować wszystkie kwoty wynagrodzeń wypłacone w ciągu 
roku sprawozdawczego (wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy 
cywilnoprawne); 2. podzielić zsumowaną kwotę  przez  12 (miesięcy)

0,00 zł

5. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz 
umowy cywilnoprawne
(patrz komentarz do punktu 4)

0,00 zł

6. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom innych, 
niż organu zarządzającego, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
(patrz komentarz do punktu 4)

0,00 zł

7. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
(patrz komentarz do punktu 4)

0,00 zł

3,00 osób
3.4. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres dłuższy niż 6 
miesięcy
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji  OKw 
okresie sprawozdawczym) 

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego

b) inne osoby

2,00 osób

1,00 osób

3.3. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres od 30 dni do 6
 miesięcy
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym)

0,00 osób

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 0,00 osób

0,00 osóbb) inne osoby
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VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym

8. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
zarządzającego, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz 
umowy cywilnoprawne

0,00 zł

9. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz 
umowy cywilnoprawne

0,00 zł

12. Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń
(Można podzielić się z opinią publiczną dodatkowymi uwagami dotyczącymi 
poziomu lub konstrukcji wynagrodzeń w organizacji, wówczas należy wpisać 
te uwagi w przygotowane pole)

NIE DOTYCZY

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych 0,00 zł

VIII. Informacja o działalności zleconej organizacji pożytku publicznego przez organy administracji publicznej  w okresie 
sprawozdawczym

1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu terytorialnego

2. Informacja na temat głównych realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację
(Należy podać nazwę zadania, jego główny(-e) cel(-e), nazwę organu udzielającego dotacji oraz kwotę przyznanej dotacji)

3. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy administracji 
rządowej lub państwowe fundusze celowe

4. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację
(Należy podać nazwę zadania, jego główny(-e) cel(-e), nazwę organu udzielającego dotacji oraz kwotę przyznanej dotacji)

1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne

IX. Informacja dotycząca realizowanych przez organizację pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym zamówień 
publicznych
(Należy wpisać realizowane zamówienia publiczne w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 
z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) oraz te, do których nie stosuje się przepisów ww. ustawy, np. zamówienia, których wartość nie 
przekroczyła wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro)

Lp Nazwa zadania Cel(-e) zadania Nazwa organu udzielającego dotacji Kwota

1 Akademia Dzieci i Młodzieży 
EDUSA

Placówka opiekuńczo-
wychowawcza wsparcia 
dziennego

Urząd Dzielnicy Bemowo m.st. 
Warszawy

125 920,00 zł

10. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom innych, 
niż organu zarządzającego, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0,00 zł

11. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz 
wynagrodzenia wypłaconego osobom świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

0,00 zł

Lp Nazwa zadania Cel(-e) zadania Nazwa organu udzielającego dotacji Kwota

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych NIE DOTYCZY
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2. Informacja na temat realizowanych zamówień i kwot otrzymanych na ich realizację

X. Informacje uzupełniające

1. Wykaz spółek, w których organizacja posiada co najmniej 20% udziałów lub akcji w kapitale zakładowym lub co najmniej 20% 
ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym spółki

2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem

3. Informacje o kontrolach przeprowadzonych w organizacji przez organy administracji publicznej w okresie sprawozdawczym

4. Organizacja przeprowadziła badanie sprawozdania finansowego na podstawie ustawy z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.) lub 
rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie obowiązku badania 
sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego (Dz. U. Nr 285, poz. 2852)

5. Dodatkowe informacje
(Można wpisać w poniższe pole inne informacje, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

Czytelny podpis osoby upoważnionej 
lub podpisy osób upoważnionych do 
składania oświadczeń woli w imieniu 

organizacji

Andrzej Adamczyk
12.06.2017 r. Data wypełnienia sprawozdania

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

Lp Nazwa spółki Siedziba spółki % udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

1 Urząd Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy 1

Druk: NIW-CRSO 13



WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Sporządzono dnia :

1) nazwa i siedziba organizacji

FUNDACJA EDUSA
01-462 WARSZAWA
UL. ZABOROWSKA 1C 18
0000472149

2) czas trwania działalności organizacji, jeżeli jest ograniczony

3) okres objęty sprawozdaniem finansowym

4) czy sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne 
jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe

5) czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności 
gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności 
wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności

6) w przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło 
połączenie, prosimy wskazać, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek, 
oraz prosimy wskazać zastosowaną metodę rozliczenia połączenia (nabycia, łączenia udziałów)

7) omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów 
(także amortyzacji), pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania 
finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru

Imię i nazwisko kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ 
wieloosobowy, wszystkich członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 
2 ustawy o rachunkowości

Imię i nazwisko osoby, której powierzono prowadzenie
ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust 2 ustawy o rachunkowości
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