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Informacje ogólne
Fundacja Uniwersytet Dzieci
forma prawna: Fundacja
numer w Krajowym Rejestrze Sądowym 0000279712
data wpisu 27.04.2007 r.
NIP 679-29- 41-163
REGON 120472387
adres:
30 – 703 Kraków
Ul. Mydlarska 4
tel. +48 600 575 676
e-mail: sekretariat@ud.edu.pl
http://www.uniwersytetdzieci.pl

Członkowie Zarządu :
Anna Krawczyk Grąbczewska – Prezes
Bogusława Łuka – Członek Zarządu
Monika Zwierko-Odachowska – Członek Zarządu
Sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez
jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości. Nie istnieją okoliczności wskazujące na
zagrożenie kontynuowania przez fundację działalności.
Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
1. Aktywa

i pasywa

wyceniane

są

przy

uwzględnieniu

nadrzędnych

zasad

rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości.
2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych
i prawnych fundacja przyjęła następujące ustalenia:
a. Składniki majątku o wartości początkowej poniżej 3.500 zł fundacja zalicza
bezpośrednio w koszty zużycia materiałów. Jeżeli cena nabycia przekracza
1.000 zł,

fundacja

jednocześnie

wprowadza

składnik

do

ewidencji

pozabilansowej.
b. Składniki majątku o wartości początkowej powyżej 3.500 zł fundacja zalicza
do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do
ewidencji bilansowej tych aktywów. W momencie oddania do używania
ustalany jest okres ekonomicznej użyteczności dla każdego nabytego
składnika aktywów, który to decyduje o okresie amortyzacji. Dokonywanie
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odpisów

amortyzacyjnych

rozpoczyna

się

począwszy

od

miesiąca

następującego po miesiącu oddania składnika do używania.
3. Na każdy dzień bilansowy dokonuje się weryfikacji przyjętego okresu ekonomicznej
użyteczności każdego składnika (tj. środka trwałego i wartości niematerialnej
i prawnej). Zmiana przyjętego okresu skutkuje zmianą kwoty dokonywanych odpisów
amortyzacyjnych począwszy od pierwszego dnia następnego roku obrotowego.
Odpisów amortyzacyjnych od majątku trwałego dokonuje metodą degresywną.
4. Nie kompensuje się ze sobą rezerw i aktywów z tytułu odroczonego podatku
dochodowego.
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Bilans
BILANS sporządzony na dzień 31.07.2021
AKTYWA

Wyszczególnienie aktywów
1
A. AKTYWA TRWAŁE

Stan aktywów na
dzień:
31.07.2020
2
80 916,06

31.07.2021
3
6 224,31

80 916,06

6 224,31

0,00
0,00
0,00
3 377 049,10

0,00
0,00
0,00
1 438 042,92

0,00
89 363,60
3 287 685,50

0,00
77 929,57
1 360 113,35

0,00

0,00

3 457 965,16

1 444 267,23

I. Wartości niematerialne i prawne
II. Rzeczowe aktywa trwałe
III. Należności długoterminowe
IV. Inwestycje długoterminowe
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
B. AKTYWA OBROTOWE
I. Zapasy
II. Należności krótkoterminowe
III. Inwestycje krótkoterminowe
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
C. Należne wpłaty na fundusz statutowy
Aktywa razem

PASYWA
Stan pasywów na dzień:
31.07.2020
31.07.2021
2
3
49 750,38
-519 617,87

Wyszczególnienie pasywów
1
A. FUNDUSZ WŁASNY
I. Fundusz statutowy
II. Pozostałe fundusze
III. Zysk (strata) z lat ubiegłych
IV. Zysk (strata) netto
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA
ZOBOWIĄZANIA
I. Rezerwy na zobowiązania
II. Zobowiązania długoterminowe
III. Zobowiązania krótkoterminowe
IV. Rozliczenia międzyokresowe
Pasywa razem

Podpis osoby sporządzającej
sprawozdanie

50 000,00
0,00
-620 339,99
620 090,37

50 000,00
0,00
-249,62
-569 368,25

3 408 214,78

1 963 885,10

320 755,49
594 204,29
2 493 255,00

0,00
619 793,10
1 344 092,00

3 457 965,16

1 444 267,23

Zarząd

Podpis osoby odpowiedzialnej
za prowadzenie ksiąg
Data 30 października 2021
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Rachunek zysków i strat
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT sporządzony za okres 2020-08-01…2021-07-31
na podstawie załącznika 6 - ustawy o rachunkowości

Poz

Wyszczególnienie

Kwota za rok
2020

Kwota za rok
2021

1

2

4

5

A.
I
II
III
B.
I
II
III
C.

Przychody z działalności statutowej
Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego
Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego
Przychody z pozostałej działalności statutowej
Koszty działalności statutowej
Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego
Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego
Koszty pozostałej działalności statutowej
Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B)

D.
E.
F.

Przychody z działalności gospodarczej
Koszty działalności gospodarczej
Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E)

G.

Koszty ogólnego zarządu

H.

Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G)

I.
J.

Pozostałe przychody operacyjne
Pozostałe koszty operacyjne

K.
L.

Przychody finansowe
Koszty finansowe

M.
N.

Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)
Podatek dochodowy
Zysk (strata) netto (M-N)

O.

Podpis osoby sporządzającej
sprawozdanie

7 048 116,02
0,00
0,00
7 048 116,02
4 692 662,99
0,00
0,00
4 692 662,99
2 355 453,03

4 119 769,88
0,00
0,00
4 119 769,88
3 532 172,60
0,00
0,00
3 532 172,60
587 597,28

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

1 859 886,07

1 417 646,42

495 566,96

-830 049,14

148 461,42
32 640,94

300 201,29
16 492,12

10 596,95
1 894,02

1,41
23 029,69

620 090,37
0,00
620 090,37

-569 368,25
0,00
-569 368,25

Zarząd

Podpis osoby odpowiedzialnej
za prowadzenie ksiąg

Data i miejsce sporządzenia 30 października 2021 w Krakowie

z
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Dodatkowe informacje i objaśnienia

Uzupełniające dane o aktywach i pasywach
Na majątek organizacji składają się
1. Aktywa trwałe – prezentowane w nocie 1 w kwocie 6224,31 zł.
2. Aktywa obrotowe
●

środki finansowe na rachunku bankowym w kwocie 1 360 113,35 zł

●

należności – prezentowane w nocie 2 w kwocie 77 929,57 zł

3. Pasywa – Fundusz Własny
●

fundusz statutowy: prezentowany w nocie 3 w kwocie 50 000,00 zł

●

zysk (strata) z lat ubiegłych: w kwocie 620 090,37 zł

●

zysk (strata) roku bieżącego: w kwocie -569 368,25 zł

4. Pasywa – Zobowiązania i Rezerwy
●

zobowiązania prezentowane w nocie 4 w kwocie 619 793,10 zł

●

przychody przyszłych okresów (opłaty statutowe na rok przyszły) w kwocie
1 344 092,00 zł zł

Organizacja nie udziela kredytów członkom organów administrujących, zarządzających
i nadzorujących, a także zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i
poręczeń wszelkiego rodzaju.
Ryzyko związane z pandemią koronawirusa
W związku z pandemią koronawirusa istnieje niepewność co do możliwości kontynuowania
prowadzenia działalności Fundacji w niezmienionym zakresie. Ryzyko dotyczy całkowitego
braku dostępu do miejsc, w których dotychczas zajęcia na Uniwersytecie Dzieci były
prowadzone. Przed pandemią zajęcia Uniwersytetu Dzieci prowadzone były na uczelniach,
w instytucjach kultury i nauki (centra nauki, muzea itp.). W pandemii Fundacja prowadziła
zajęcia zdalnie. W kolejnym roku prowadzić będzie część programów zdalnie, część w trybie
hybrydowym.
Fundacja utrzymała możliwość pracy zdalnej w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się
wirusa.
W ocenie zarządu Fundacja posiada środki finansowe oraz zasoby ludzkie, które pozwolą na
funkcjonowanie Fundacji przez kilka miesięcy, stąd zarząd nie przewiduje zagrożenia
kontynuowania działalności. Zarząd fundacji jest w stałym kontakcie z władzami uczelni i
monitoruje zmiany zarówno w przepisach jak i w wytycznych dotyczących zachowania w
sytuacji pandemii, tak, aby dostosować działalność fundacji do zmieniających się warunków
funkcjonowania.
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Nota 1
Aktywa trwałe
Fundacja nie posiada gruntów użytkowanych wieczyście oraz nie używa na podstawie umów
najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu żadnych środków trwałych.
Fundacja nie posiada zobowiązań wobec budżetu państwa i jednostek samorządu
terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli.

Wartości niematerialne i prawne
Zmiany wartości brutto i umorzenia WNiP przedstawione są w tabeli poniżej.
Nazwa wnip

BO

WNiP

353 440,75

Umorzenie

272 524,69

Wartość netto

Zwiększenia

Zmniejszenia

BZ

0
74 691,75

80 916,06

-

-

353 440,75
347 216,44
6 224,31

Zaliczki na
WNiP
Wartość umorzenia dla posiadanych wartości niematerialnych i prawnych wyniosła
347 216,44zł.
Nota nr 2 Należności
Treść
Stan na 31.07.2020
Stan na 31.07.2021
Należności z tyt. Dostawa i usług
8 463,09
14 963,90
Należności z tyt. Podatków i
ubezpieczeń
W tym podatek z tyt. PDOP
Pozostałe należności
80 900,51
63 027,77
Razem należności brutto
89 363,60
77 991,67
Należności netto
89 363,60
77 991,67
Wartość należności widniejących na saldzie na koniec roku obrotowego stanowi wartości do
zapłaty.
Nota nr 3 Fundusz statutowy
Fundusz statutowy Fundacji wynosi 50 000 (pięćdziesiąt tysięcy) złotych. Fundatorem jest
Agata Wilam.
Fundusz statutowy w okresie bilansowym nie uległ zmianie.
Nota nr 4 Zobowiązania
Treść
Zobowiązania z tyt. Dostaw i usług
Zobowiązania z tyt. Podatków i
ubezpieczeń
Zobowiązania z ty. Wynagrodzeń

Stan na 31.07.2020
Stan na 31.07.2021
98 652,41
21 343,65
482 943,84
9 767,15

591 040,93
7 408,52
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Pozostałe zobowiązania
krótkoterminowe
Kredyty
RAZEM

547,29
2 293,60
594 204,29

0,00
0,00
619 793,10

Nota 5 Struktura rzeczowa przychodów
Treść
Przychody z działalności statutowej
Opłaty statutowe
Granty
Darowizny
Razem przychody

Stan na 31.07.2020
Stan na 31.07.2021
7 048 116,02
4 119 769,88
6 212 316,94
3 499 449,89
593 812,02
465 456,96
241 987,06
154 863,03
7 048 116,02
4 119 769,88

Nota 6 Koszty w układzie rodzajowym dla całej Fundacji
Treść
Zużycie materiałów i energii
Usługi obce
Podatki i opłaty
Wynagrodzenia
Ubezpieczenia społeczne i inne
świadczenia
Pozostałe koszty
Amortyzacja
Razem

Stan na 31.07.2020
728 004,54
1 274 369,20
37 084,46
3 618 905,74

Stan na 31.07.2021
1 199 584,86
585 184,32
79 899,44
2 616 723,03

726 613,41
90 601,86
76 969,82

393 735,62
74 691,75

6 552 549,03

4 949 819,02
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Stan na 31.07.2020
4 692 662,99

Stan na
31.07.2021
3 948 534,53

1 425 561,10

1 521 545,24

187 137,68
689 470,31

1 042 268,73
307 036,98

548 753,11
200,00

172 239,53

Program Uniwersytet Dzieci w Klasieji
w tym
zużycie materiałów i energii
wynagrodzenia
Ubezpieczenia i inne świadczenia
Usługi obce
pozostałe koszty

681 624,40

348 227,15

332 564,86
261 026,09
41 164,63
41 167,63
5 701,19

39 983,88
281 385,42

Program Wolontariat
w tym
zużycie materiałów i energii
wynagrodzenia
Ubezpieczenia i inne świadczenia
Usługi obce
pozostałe koszty

422 993,01

171 436,54

52 628,14
306 093,12
62 787,48

976,84
139 939,48
28 929,94
1 590,28

Treść
Koszty działalności statutowej
Program Uniwersytet Dzieci
w tym
zużycie materiałów i energii
wynagrodzenia
Ubezpieczenia i inne świadczenia
Usługi obce
pozostałe koszty

26 857,85

1 484,27

Koszty obsługi działań statutowych
w tym
zużycie materiałów i energii
wynagrodzenia
Ubezpieczenia i inne świadczenia
Usługi obce
amortyzacja
pozostałe koszty

2 162 484,48

1 907 325,60

56 820,05
1 582 210,91
308 871,99
101 789,44
76 969,82
35 822,27

84 863,86
1 343 714,15
256 973,99
147 081,85
74 691,75

Koszty administracyjne
w tym
zużycie materiałów i energii
wynagrodzenia
Ubezpieczenia i inne świadczenia
Usługi obce
amortyzacja
podatki i opłaty
pozostałe koszty
Razem koszty działalności

1 859 886,07

1 001 284,49

98 853,84
780 105,31
313 789,31
582 659,02

31 491,55
544 647,00
107 831,69
237 414,81

37 084,46
47 394,13
6 552 549,06

79 899,44
4 949 819,02
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Nota 7 Pozostałe przychody i koszty operacyjne
Treść
Pozostałe przychody operacyjne
w tym
Pozostałe koszty operacyjne
w tym
Pozostałe koszty operacyjne

01.01.2020-31.07.2021
148 461,42
300 201,29
148 461,42
32 640,94

300 201,29
16 492,12

32 640,94

16 492,12

Nota nr 8 Informacje uzupełniające
a) liczba osób zatrudnionych w fundacji z podziałem według
zajmowanych stanowisk i z wyodrębnieniem osób zatrudnionych
wyłącznie w działalności gospodarczej
b) łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez fundacje z
podziałem na wynagrodzenia, nagrody, premie i inne świadczenia, z
wyodrębnieniem całości tych wynagrodzeń osób zatrudnionych
wyłącznie w działalności gospodarczej
c) wysokość rocznego lub przeciętnego miesięcznego
wynagrodzenia wypłaconego łącznie członkom zarządu i innych
organów fundacji oraz osobom kierującym wyłącznie działalnością
gospodarczą z podziałem na wynagrodzenia, nagrody, premie i inne
świadczenia –
e) udzielone przez fundacje pożyczki pieniężnych, z podziałem
według ich wysokości, ze wskazaniem pożyczkobiorców i warunków
przyznania pożyczek oraz z podaniem podstawy statutowej
udzielania takich pożyczek
f) kwoty ulokowanych środków pieniężnych na rachunkach
bankowych ze wskazaniem banku

w fundacji zatrudnionych
jest 47 osób.

g) wartości nabytych obligacji oraz wielkości objętych udziałów lub
nabytych akcji w spółkach prawa handlowego ze wskazaniem tych
spółek
h) nabyte nieruchomości, ich przeznaczenie oraz wysokości kwot
wydatkowanych na to nabycie

– nie dotyczy

Data 30 październik 2021
Podpis osoby odpowiedzialnej
za prowadzenie ksiąg

- nie dotyczy

- nie dotyczy

– nie dotyczy

– nie dotyczy

– nie dotyczy

Zarząd
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SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE
FUNDACJI UNIWERSYTET DZIECI
W ROKU OBROTOWYM OD 01.08.2020 DO 31.07.2021

opracowane zgodnie z ramowym zakresem sprawozdania zawartym
w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001r.

Dane Fundacji
Nazwa

Fundacja Uniwersytet Dzieci

Adres siedziby

ul. Mydlarska 4, 30-703 Kraków

Data wpisu do

28.04.2007

Krajowego Rejestru Sądowego
Numer KRS

0000279712

Numer REGON

120472387

Członkowie Zarządu Fundacji
Anna Krawczyk-Grąbczewska – Prezes Zarządu
Bogusława Łuka – Członek Zarządu
Monika Zwierko - Odachowska – Członek Zarządu

Cele statutowe Fundacji
Podstawowe cele Fundacji to:


inicjowanie, wspieranie i realizowanie działań służących rozwojowi potencjału
twórczego i intelektualnego oraz chęci uczestnictwa w kulturze dzieci,
młodzieży i dorosłych,



tworzenie warunków dla kreowania ciekawych, wartościowych, nowatorskich
wydarzeń kulturalnych i programów edukacyjnych,



umożliwienie animatorom podnoszenia kwalifikacji w zakresie zarządzania
kulturą i realizowania projektów edukacyjnych,



upowszechnianie kultury i nauki przez całe życie.

Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów statutowych, a
także opis głównych zdarzeń prawnych w działalności o skutkach finansowych
Fundacja realizuje swoje cele poprzez
o
o

tworzenie instytucji i organizacji kulturalnych i artystycznych oraz edukacyjnych,
udział w transformacji istniejących instytucji kultury,
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o
o
o
o

o
o
o
o

o

o
o

o
o

udział w transformacji istniejących instytucji nauki i edukacji,
projektowanie i organizację działań służących rozwojowi kreatywności, edukacji,
nauki i kultury
inicjowanie i organizację nowatorskich projektów edukacyjnych,
organizację
konferencji,
seminariów,
innych
wydarzeń
kulturalnych
upowszechniających naukę i edukację, oraz kompetencje kluczowe dla nowoczesnej
gospodarki w tym myślenie naukowe, przedsiębiorczość,
promocję i organizację wolontariatu,
edukację i popularyzację nauki wśród studentów i wolontariuszy,
edukację i popularyzację nauki wśród dzieci i młodzieży,
edukację i popularyzację nauki wśród osób zawodowo zajmujących się kulturą,
edukacją i nauką, ze szczególnym uwzględnieniem takich zagadnień jak,
kompetencje kluczowe dla nowoczesnej gospodarki w tym myślenie naukowe,
przedsiębiorczość,
edukację i popularyzację nauki wśród dorosłych, ze szczególnym uwzględnieniem
takich zagadnień jak, kompetencje kluczowe dla nowoczesnej gospodarki w tym
myślenie naukowe, przedsiębiorczość,
organizację konkursów upowszechniających naukę i edukację,
przyznawanie stypendiów, grantów oraz nagród osobom zaangażowanym w
realizowane projekty kulturalne, edukacyjne i naukowe, na zasadach w nich
określonych,
publikowanie treści edukacyjnych oraz popularyzujących naukę i kulturę, we
wszelkich dostępnych mediach, w tym w wersji elektronicznej
wydawanie publikacji edukacyjnych oraz popularyzujących naukę i kulturę we
wszelkich dostępnych mediach, w tym w wersji elektronicznej.

Główne działania Fundacji w tym zrealizowane w roku obrotowym
Główne działania Fundacji w tym zrealizowane w roku obrotowym
Fundacja non profit, która pozytywnie zmienia edukację. Od 2007 roku rozbudza
dziecięcą ciekawość i upowszechnia nowoczesne metody edukacji, wykraczając poza
tradycyjne nauczanie.
Działa w dwóch obszarach:
w 3 miastach Uniwersytet Dzieci (w sobotę) organizuje sobotnie zajęcia z naukowcami
(Uniwersytet Dzieci)
w Polsce w trybie hybrydowym i w całej Polsce w trybie on-line oraz
Uniwersytet Dzieci w Klasie: popularyzuje w szkołach autorskie scenariusze lekcji. 164
000 dzieci uczestniczyło w programach Uniwersytet Dzieci (w sobotę) i Uniwersytet Dzieci w
Klasie.
Program Uniwersytet Dzieci
Na Uniwersytet Dzieci w roku szkolnym 2020/21 przyjęto 6940 dzieci a dokończyło program
ponad 4200 dzieci. Zmiana liczby uczestników była wprost powiązana z sytuacją pandemii
koronawirusa.
Program podzielony został na 5 kierunków dostosowanych do wieku uczestników, tj.:
Odkrywanie(6-7 lat) Inspiracje(8-9 lat)Tematy (10-11 lat) Mistrz i Uczeń (12-13 lat) Nauka do
Kwadratu (14-16 lat)
We wrześniu i w październiku 2020 roku odbyły się zaległe warsztaty niezrealizowane w
kwietniu i maju 2020 roku dla studentów uczestniczących w programie w roku 2019/20.
Z uwagi na to, że w październiku 2020 została ogłoszona kwarantanna, działalność
programu Uniwersytetu Dzieci w dotychczasowym kształcie (spotkania dzieci z naukowcami
na uczelniach i innych miejscach wiedzy) nie mogła mieć miejsca. Na czas zamknięcia
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gospodarki fundacja przygotowała dla dzieci program studiów zdalnych, który został
zrealizowany pod nazwą Uniwersytet Dzieci w Domu. Zakładał on spotkania z naukowcami
w czasie rzeczywistym za pośrednictwem aplikacji internetowych oraz realizację warsztatów
przez dzieci samodzielnie w domu wg przygotowanych instrukcji i dostarczonych
specyficznych materiałów umożliwiających dzieciom prowadzenie doświadczeń.
Program Uniwersytet Dzieci w Klasie
W naszym serwisie znajduje się ponad 400 gotowych scenariuszy. Na ich podstawie
nauczyciele zrealizowali ponad 39 450 lekcji. Z naszych projektów korzystało ponad 8500
nauczycieli i 159 000 uczniów w roku 2020/21. Przy czym około 81 000 tysięcy dzieci wzięło
udział w aż 6-8 lekcjach.
W 2020/21 zespół Uniwersytetu Dzieci w Klasie opracował 46 nowych scenariuszy lekcji
wraz towarzyszącymi im mini wykładami.
W październiku 2020 w ramach programu zorganizowana została dwudniowa konferencja
online dla nauczycieli szkół podstawowych w całej Polsce. W wydarzeniu udział wzięło 1800
uczestników.
Od stycznia do czerwca 2021 zrealizowano cykl 8 webinarów dla nauczycieli. Udział w nich
wzięło łącznie ponad 9000 uczestników.
W maju 2021 zorganizowano wykłady online dla klas uczestniczących w realizowanych w
ramach programu projektach edukacyjnych. Udział w nich wzięło ponad 2000 klas.
Projekt Wolontariat
W 2020/21 działania fundacji wsparło 600 wolontariuszy, którzy łącznie przepracowali ok. 7
400 godzin. Wolontariusze wsparli nasze działania podczas zajęć stacjonarnych we
wrześniu, październiku i listopadzie 2020 oraz przez cały rok akademicki 2020/21 w
zajęciach
online
dla
MiU
i
N2
(Program
Opiekunowie)
We wszystkich miastach gdzie działa wolontariat FUD jest wspierany przez instytucje
samorządowe, centra wolontariatu, instytucje kultury, lokalne firmy i przedsiębiorstwa (w tym
mi.in: Google, APTIV, BBH, EY).
Prowadzili oni dla nas zajęcia na Uniwersytecie Dzieci, głównie online (seminaria dla N2 i
MiU), pomagali przy tworzeniu Scenariuszy lekcji, organizowali warsztaty dla Wolontariuszy
FUD)
Ponad 78% ankietowanych Wolontariuszy deklaruje chęć kontynuacji współpracy z nami w
przyszłym roku akademickim, a 100% poleciłoby nasz Wolontariat innym.

Lista otrzymanych dofinansowań dla prowadzonych programów i projektów:
Grantodawca/
Darczyńca

Program grantowy
(ew. darowizna)

Otrzymana
kwota

waluta

Credit Suisse

Wsparcie programu UDwKlasie
Projekt Przedsiębiorczość (w tym
zestawy edu. dla 520 klas) i 1
scenariusz lekcji dot.
oszczędzania
POWER KA1 04 Mobilność kadry
edukacji dorosłych/ Szkolenia
zagraniczne kadry
wsparcie programu UDwKlasie
Wsparcie programu Uniwersytet
Dzieci w Klasie

25 600

GBP

62 225

PLN

30 602,39
4 000

PLN
PLN

177 493,44

PLN

NBP
Fundacja Rozwoju
Systemu Edukacji
ITEM
Akamai Foundation
Inc.
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BBH POLAND
Horizon Global
LUXOFT
Fundacja ORANGE
Lanxess
AQUANET
TAURON
MNiSW
Hemmersbach
BNP Paribas

wsparcie programu UDwKlasie
wsparcie programu UDwKlasie
wsparcie produkcji dwóch
scenariuszy lekcji
wsparcie projektów Technologie
z Klasą i Nowe technologie
wsparcie programu UDwK
wsparcie programu UDwK
wsparcie projektu Technika z
Klasą
projekt SPiN-aj Naukę

30 189,51
500

PLN
PLN

6 000

PLN

32 000
11 207,5
5 000

PLN
PLN
PLN

20 000
40 250,00

PLN
PLN

wsparcie programu UDwK
Wsparcie projektu Mistrzowie
Planowania

25 200,00

PLN

50 000,00

PLN

Fundacja w roku obrotowym 2020/21 otrzymała od Grodzkiego Urzędu Pracy
dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych
wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne w związku ze spadkiem obrotów
finansowych w następstwie wystąpienia COVID-19 w kwocie 296 058,84 zł.
Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.
Liczba osób zatrudnionych w Fundacji na dzień 31.07.2020
- pracownicy działów merytorycznych

28

- pracownicy działów marketingu, fundraisingu, wsparcia

7

-pracownicy działu administracyjno-biurowego

12

Łączna

kwota

wynagrodzeń

brutto

wypłaconych

pracownikom

i

zleceniobiorcom :
-z tytułu umów o pracę

2 182 649,32 zł

- z tytułu umów zleceń i dzieło

646 032,37 zł

Fundacja nie udzielała pożyczek pieniężnych
Kwoty ulokowane na rachunkach bankowych saldo na 31.07.2021 roku:
- Bank Pekao S.A. PLN

1 360 113,35 zł

Fundacja nie nabyła jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych.
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W 2020/21 roku nie dokonano inwestycji zwiększającej wartość posiadanych nieruchomości
ani nabycia środków trwałych
Dla celów statystycznych Fundacja sporządzała informację SOF1.
Fundacja w roku obrotowym 2020/21 nie korzystała z dotacji od jednostki administracji
publicznej.
Sprawozdanie z realizacji zadań zostało złożone w terminie i tym samym Fundacja
rozliczyła się z jego realizacji.
Fundacja skorzystała ze zwolnienia przedmiotowego w podatku dochodowym Art. 17 ust. 1
pkt 6c ustawy z 15.02.1992 o podatku dochodowym od osób prawnych,
VAT Art. 61ust1 pkt1ust2 oraz Art. 44 pkt2 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od
towarów i usług, podatek od nieruchomości- Art. 24 ust1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku
o pożytku publicznym i wolontariacie.
Informacja o ciążących zobowiązaniach podatkowych:
zobowiązania z tytułu ZUS

455 168,73 zł

zobowiązania z tytułu PDOF

123 217,00 zł

zobowiązania z tytułu PDOP
zobowiązania z tytułu PFRON

5 183,00 zł

Fundacja za rok obrotowy kończący się 31.07.2021 roku złożyła następujące deklaracje:
PIT 4R, CIT 8, ZUS, PFRON
Podpis osoby sporządzającej
sprawozdanie

Zarząd

Podpis osoby odpowiedzialnej
za prowadzenie ksiąg

Data i miejsce sporządzenia 30 października 2021 w Krakowie
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