
Informacja dodatkowa

1. informacje o wszelkich zobowiązaniach 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

Na dzień 31/12/2018 kwota zobowiązań krótkoterminowych wynosi 509 845,09 PLN. Składają się na nią:

- zobowiązania z tyt., dostaw i usług do 12 m-cy w kwocie 9 758,57 PLN

- zobowiązania z tyt. składek zus i pit-4 za 12/2018 płatnych w 01/2019 w kwocie: 
208 951,57 PLN

- zobowiązania z tyt. wynagrodzeń 12/2018 płanych w 01/2019 w kwocie: 291 134,95 PLN

2. informacje o kwotach zaliczek i kredytów udzielonych członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących ze wskazaniem
oprocentowania, głównych warunków oraz wszelkich kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych, a także zobowiązań zaciągniętych w ich
imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii

Na dzień 31/12/2018 występowały krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe kosztów w kwocie 281 656,32 PLN (zaliczki związane ze
środkiem trwałym w budowie)

3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach

W 11/2018 Fundacja rozpoczęła budowę nowego Ośrodka Edukacyjnego Montessori wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną
infrastrukturą techniczną, na nieruchomości połozonej w Gdańsku przy ul. Jagiellońskiej 5.

Na dzień 31/12/2018 wartość środka trwałego w budowie wynosiła 685 315,72 PLN.

 

W 2018 roku w Fundacji występowały nalezności krótkoterminowe w kwocie 12 961,81 PLN (były to kowty wynikające z otrzymanych
korekt i nadpłat za faktury kosztowe, do których zwroty miały miejsce w 2019 roku)

 

Na dzień 31/12/2018 suma inwestycji krótkoterinowych wynosiła 924 589,98 PLN (919 589,98 PLN na rachunkach bankowych, 5 000,00
PLN w kasie Fundacji)

 

Na dzień 31/12/2018 występowały krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe kosztów w kwocie 281 656,32 PLN (zaliczki związane ze
środkiem trwałym w budowie)

4. informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł, w tym w szczególności informacje o przychodach
wyodrębnionych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz informacje o
przychodach z tytułu składek członkowskich i dotacji pochodzących ze środków publicznych

1. Struktura rzeczowa przychodów – źródła i wysokość za okres od 01/01/2018 r. do 31/12/2018 r.

- Przychody działalności statutowej 7 703 414,91 PLN

a. dotacje 5 311 984,59 PLN

b. składki członkowskie Klubu Dyrektrów Montessori 1 200,00 PLN

c. darowizny pieniężne 20 390,54 PLN

d. czesne, wpisowe 2 369 839,78 PLN

- Przychody finansowe 31 459,31 PLN

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Informacje o strukturze kosztów za okres od 01/01/2018 r. do 31/12/2018 r.

        Druk: NIW-CRSO



- Koszty działalności statutowej 6 862 219,45 PLN

a. nieodpłatnej 4 734 931,42 PLN

b. odpłatnej 2 127 288,03 PLN

- Koszty finansowe 702,13 PLN

Koszty ponoszone przez Fundację w ramach dzialalności statutowej to m.in.:

- wynagrodzenia dla kadry nauczycielskiej i pracowników Fundacji

- materiały edukacyjne

- podręczniki

- artykuły szkolne, papiernicze, plastyczne

- wyposażenie szkół i przedszkoli

- drobne remonty

- organizacje wycieczek

- catering

- zajęcia logopedyczne, hipoterapii i inne specjalistyczne

- kursy językowe i matematyczne

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Fundusz statutowy w 2018 roku pozostał bez zmian

7. jeżeli jednostka posiada status organizacji pożytku publicznego, zamieszcza w informacji dodatkowej dane na temat uzyskanych przychodów
i poniesionych kosztów z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz sposobu wydatkowania środków pochodzących z 1%
podatku dochodowego od osób fizycznych

W 2018 roku Fundacja nie otrzymała środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

8. inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik
finansowy jednostki, w tym dodatkowe informacje i objaśnienia wymienione w załączniku nr 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o
rachunkowości, o ile występują w jednostce

Brak takich okoliczności i istotnych informacji

Data sporządzenia: 2019-03-31

Data zatwierdzenia:

STEFAN WRÓBLEWSKI MACIEJ SZULC

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

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

        Druk: NIW-CRSO
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