
Informacja dodatkowa
do sprawozdania finansowego Fundacji Edukacyjnej Jacka 

Kuronia za 2011 rok

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

 Nazwa Fundacji:

      Fundacja Edukacyjna Jacka Kuronia ustanowiona dnia 27 października 
2004 roku w Warszawie przez Danutę Marię Kuroń posiada numer NIP 
525-23-20-623, wpis do KRS w dniu 19.11.2004 roku numer 
0000221831, siedziba znajduje się  w Warszawie  przy ul. 
A. Mickiewicza 27/64.

 Przedmiot działalności statutowej OPP:

- Upowszechniania  idei opartego na wiedzy społeczeństwa 
informacyjnego i informatycznego
- Upowszechniania idei społeczeństwa obywatelskiego
- Rozwoju edukacji, oświaty, wychowania, nauki i kultury na terenach 
stagnacji kulturowej i gospodarczej
- Aktywizacji zawodowej, bezrobotnej i zagrożonej bezrobociem 
młodzieży
- Wspomagania rozwoju przedsiębiorczości społecznej
- Popierania zrównoważonego rozwoju na terenach wiejskich, 
popegeerowskich, w małych miasteczkach i blokowiskach
- Reintegracji osób niepełnosprawnych i dyskryminowanych
- Świadczenia pomocy społecznej młodzieży z terenów stagnacji 
kulturowej i gospodarczej

 Dane dotyczące członków Zarządu Fundacji:

1. Danuta Maria Kuroń
2. Katarzyna Górniak 
3. Katarzyna Dorota Winiarska

Prezes Zarządu
Członek Zarządu
Członek Zarządu

Cały rok 2011
Cały rok 2011
Cały rok 2011
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Niektóre stosowane metody wyceny

Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego 
na 31 grudnia 2008 roku są zgodne z ustawą o rachunkowości z 29 września 
1994 roku z późniejszymi zmianami ( Dz. U. 2002 Nr.76 poz.694), która określa 
między innymi zasady rachunkowości dla jednostek mających siedzibę lub 
miejsce prowadzenia Zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, oraz 
Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 roku w sprawie 
szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek nie będących 
spółkami handlowymi, nie prowadzącymi działalności gospodarczej ( Dz. U. 
Nr.137 z 2001 r. poz. 1539).

Fundacja Edukacyjna Jacka Kuronia sporządza Bilans i Rachunek zysków i strat 
( wyników) w postaci porównawczej dla stowarzyszeń.

Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne

Środki  trwałe  oraz  wartości  niematerialne  i  prawne  wycenia  się  według  cen 
nabycia.

Przedmioty o okresie  używania dłuższym niż rok o wartości  początkowej  nie 
przekraczającej jednostkowo kwoty 2 000,00 zł odpisuje się w miesiącu zakupu 
w koszty działalności, której maja służyć, jako zużycie materiałów. Kontrolę i 
ewidencję   tych  przedmiotów  –  według  miejsc  użytkowania  i  osób  za  nie 
odpowiedzialnych  prowadzi  komórka  administracyjno-gospodarcza  w  książce 
inwentarzowej. 

Przedmioty o okresie używania dłuższym niż rok i  wartości początkowej wyższej 
jednostkowo od 2 000,00 zł, lecz nie przekraczającej kwoty  3 500,00 zł, zalicza 
się do środków trwałych i amortyzuje w sposób uproszczony, przez jednorazowy 
odpis w koszty w pełnej ich wartości w miesiącu następującym po miesiącu ich 
przekazania do użytkowania.

Pozostałe środki trwałe o wartości powyżej 3 500,00 zł ujmowane są w ewidencji 
środków trwałych i amortyzowane metodą liniowa.

Wartości niematerialne i prawne o cenie jednostkowej nie przekraczającej kwoty 
3 500,00 zł odpisuje się jednorazowo, w pełnej wysokości w koszty. Pozostałe 
wartości  niematerialne  i  prawne  są  amortyzowane  według  zasad  i  stawek 
podatkowych.
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Przyjęte zasady wyceny inwestycji, aktywów finansowych oraz zapasów

-Krajowe  środki  pieniężne  (  w  kasie  i  na  rachunku  bankowym)  wycenia  się 
według wartości nominalnej

-Wszelkie papiery wartościowe wycenia się w cenach nabycia, z uwzględnieniem 
trwałej utraty wartości ( długoterminowe), względnie nie przewyższających cen 
rynkowych ( krótkoterminowe).

- W organizacji nie tworzy się rezerw na przyszłe świadczenia pracownicze, takie 
jak  odprawy  emerytalne  oraz  nagrody  jubileuszowe,  jak  również  rezerw  na 
przyszłe zobowiązania.

-Organizacja  nie  prowadzi  ewidencji  zapasów  na  koncie  3  lecz  zakupione 
materiały  odpisywane  są  bezpośrednio  w  koszty  w  momencie  ich  zakupu  i 
inwentaryzowane na koniec roku obrotowego.

-Należności i zobowiązania w walucie polskiej wykazywane są według wartości 
podlegającej zapłacie.

 Okres jaki obejmuje sprawozdanie finansowe:

      Od 01 stycznia 2011 r. do  31 grudnia 2011 r.

 Zdarzenia prawne o skutkach finansowych:

      W roku 2011 nie wystąpiły tego typu zdarzenia prawne.

 Informacje o działalności gospodarczej:

     Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia do bilansu i rachunku zysków 
i strat za 2011 rok

2.1. Aktywa trwałe:   
Rzeczowe aktywa trwałe stanowią wartość   1 061 661,93 zł 

Razem:   1 061 661,93 zł

Jest to księgowa wartość przeniesionych ulepszeń w obcych środkach 
trwałych nieruchomości mieszczącej się w Teremiskach, w której 
znajduje się siedziba Uniwersytetu Powszechnego im. J.J. Lipskiego. 
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Wartość ta została przejęta na podstawie „ Umowy o współpracy” oraz 
„Uchwały zarządu” z Fundacji „ Pomoc Społeczna SOS” w związku z 
wyinkubowaniem w listopadzie 2007 roku Programu Edukacyjnego 
„Teremiski” z Fundacji Pomoc Społeczna SOS” do Fundacji Edukacyjnej 
Jacka Kuronia.

2.2. Aktywa obrotowe:

Inwestycje krótkoterminowe       16 116,68 zł
- środki pieniężne w kasie i na rachunku bankowym        16 116,68 zł

Należności krótkoterminowe               9,42 zł
- rozrachunki publicznoprawne ( nadpłata w ZUS)            9,42 zł

Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych  251,27 zł
- zaliczki na dostawy  251,27 zł

Razem:         16 377,37 zł

2.3. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe   
- rozliczenie w czasie polisy na ubezpieczenie   343,00 zł

Razem:   343,00 zł

Razem aktywa:   1 078 382,30 zł

2.4. Fundusze własne:    
Fundusz statutowy    
 - Wartość przeniesionych ulepszeń w obcych śr. trwałych 1 066 158,21 zł
 - Wynik finansowy 2011r.           2 845,99 zł

Razem    1 069 004,20 zł

2.5. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania:         
- zobowiązanie Fundacji wobec Prezesa Zarządu 7 016,02 zł
- rozrachunki z dostawcami w wysokości    375,30 zł

(zostały uregulowane w wymaganym terminie)
- rozrachunki publiczno – prawne (z tytułu PIT 4R) 1 413,72 zł

Razem:           8 805,04 zł
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2.6. Rozliczenia międzyokresowe  przychodów:
- rozliczenie z Ministerstwem Kultury    507,08 zł
- rozliczenie z Urzędem Marszałkowskim w Białymstoku      63,94 zł
- rozliczenie z  Fundacją Orange                  0,04 zł
- rozliczenie z Uniwersytetem Warszawskim       2,00 zł

Razem:    573,06 zł

Razem pasywa:              1 078 382,30 zł

W roku 2011 Fundacja uzyskała przychody:
      

- Z darowizn od osób prawnych i fizycznych                           82 726,49 zł
w tym: 
Darowizny 1%                  25 411,19  zł
Darowizny inne        22 619,30 zł
Mecenat społeczny         14 696,00 zł
Fundacja Orange         20 000,00 zł

- Z dotacji                                                                    150 139,92 zł
  w tym: 

    Ministerstwo Kultury               150 139,92 zł

- Pozostałe przychody operacyjne     72,85 zł
    Razem    72,85 zł

Łączne przychody 2011 roku                                                232 939,26 zł

2.7. Poniesione wydatki:       

Na działalność administracyjno-biurową:
- opłaty bankowe          874,00 zł

                                                Razem                                              874,00 zł

Na działalność statutową:       
- na utrzymanie domu w Teremiskach i wyżywienie uczestników 
programu        35 274,42 zł
- na zakupione usługi obce        38 549,76 zł
- na wynagrodzenia kadry merytorycznej i koordynatorów    115 862,14 zł
- na ubezpieczenia pracowników  ( ZUS  )                                 7 193,56 zł
- podatek VAT        12 147,06 zł
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- pozostałe koszty  typu podróże, nagrody dla laureatów           7 575,46 zł
- Nadwyżka kosztów nad przychodami z 2010r 

 do pokrycia w 2011 r.          12 417,51 zł

  Razem                                            229 019,91 zł

 Pozostałe koszty:            
- Pozostałe koszty (operacyjne)        0,67 zł
- Koszty finansowe    198,69 zł

- odsetki dla kontrahentów      28,44 zł
- odsetki budżetowe           170,25 zł

Razem                                                    199,36 zł

 Łączne koszty 2011 roku       230 093,27 zł

Wynik finansowy roku 2011 to - wielkość dodatnia          2 845,99 zł

III. Informacje pozostałe

3.1. W roku 2011 w Fundacji nie była przeprowadzona żadna kontrola.

3.2. Fundacja w 2011 roku nie zatrudniała  pracowników na podstawie 
umowy o pracę. Na podstawie umów cywilnoprawnych ( zlecenie/ o dzieło) 
średnioroczne zatrudnienie wynosi 4,67.  Wszyscy członkowie Zarządu 
pracują społecznie.

3.3. Środki pieniężne Fundacji ulokowane są na rachunku bieżącym w Banku 
DnB Nord Polska S.A. 

3.4. Fundacja nie dokonywała żadnych inwestycji ani lokat.

3.5. Fundacja nie udzieliła w roku 2011 żadnych gwarancji i poręczeń.

Warszawa, dnia 2012.03.21
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