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ВСТУП ДО ФІНАНСОВОГО ЗВІТУ  

 

Загальна інформація 

 

1. Назва, місцезнаходження та адреса або місце проживання та адреса, основний 

предмет діяльності організації та номер у відповідному судовому реєстрі або 

обліковому реєстрі  

 

Фундація «Відкритий Діалог» із місцезнаходженням у Варшаві, за адресою Алея Яна Християна 

Шуха 11а/21, 00-580 Варшава була створена Павлом Свідерським та Іваном Шерстюком 

шляхом підписання нотаріального акту, складеного 09.12.2009 і внесеного в Нотаріальний 

реєстр під номером A 3938/2009. Фундацію внесено в Національний судовий реєстр – у реєстр 

товариств, інших соціальних і професійних організацій, фондів і самостійних публічних 

медичних установ постановою районного суду в м. Любліні – XI Господарський відділ, – від 

12.04.2010 під номером KRS 0000353754. Податкове управління в Любліні 17.05.2010 надало 

Фундації ідентифікаційний номер платника податків NIP 7123206033. Статистичне управління 

надало статистичний номер REGON – 060615226, згідно з Польською класифікацією діяльності 

робота Фундації класифікована як PKD 9499Z – діяльність інших членських організацій, які не 

належать до інших категорій.  

Метою діяльності Фундації є захист прав людини, демократії та верховенства права на 

пострадянському просторі. Особливу увагу Фундація зосереджує на найбільших державах 

СНД – Росії, Україні та Казахстані, а також Молдові. 

 

2. Термін здійснення організацією діяльності, якщо обмежений 

Фундація створена на невизначений термін. 

 

3. Період, охоплений фінансовим звітом 

Фінансовий звіт охоплює період з 01.01.2018 по 31.12.2018. 

 

4. Інформація, що фінансовий звіт містить загальні дані, якщо до складу організації 

входять внутрішні організаційні одиниці, які самостійно складають фінансові звіти. 

Організація не складає сукупні звіти.  
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5. Інформація про те, чи був фінансовий звіт складений за умов продовження 

здійснення організацією господарчої діяльності у найближчому майбутньому,  

а також про відсутність загроз продовження здійснення нею діяльності  

Фінансовий звіт був складений із розрахунку на продовження статутної діяльності  

з використанням для цієї мети наявні на 31.12.2018 зворотні активи, а також прогнозовані 

доходи із пожертвувань та дотацій у 2019 р. Немає обставин, які вказували б на загрозу 

продовження діяльності Фундації в подальші роки. 

 

6. У разі фінансової звітності, складеної за період, упродовж якого відбулося злиття, 

інформація про те, що це фінансова звітність, складена після злиття компаній, 

інформація щодо застосованого методу розрахунку при злитті (придбання, злиття 

часток) 

Не застосовується. 

7. Обговорення прийнятих правил (політики) ведення бухгалтерського обліку, 

зокрема методів оцінки активів та пасивів (а також амортизації), визначення 

фінансового результату та способу складання фінансової звітності в тій мірі, в якій 

законодавство залишає за організацією право вибору. 

 

Ведення бухгалтерського обліку було доручено Маґдалені П’єтшак (Magdalena Pietrzak), яка має 

право на ведення бухгалтерського обліку № 26800/01 та здійснює господарську діяльність  

у сфері послуг по веденню бухгалтерського обліку під назвою «Adiutor Magdalena Pietrzak» за 

адресою ul. Pirenejska 2C, м. Варшава. За вказаним місцем розташування здійснюється 

бухгалтерський облік і зберігаються бухгалтерські документи Фундації. 

 

Фінансовий звіт був складений на основі бухгалтерського обліку, який вівся у звітному році 

відповідно до прийнятих правил бухгалтерського обліку (політики), які визначають: 

− фінансовий рік з 1 січня по 31 грудня; 

− внутрішні правила оцінки активів і пасивів; 
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− правила ведення бухгалтерського обліку, з урахуванням положень закону Республіки 

Польща «Про бухгалтерський облік» 29.09.1994 з подальшими змінами.  

Цей звіт представляє правове становище на 31.12.2018 р 

 

Вказані у бухгалтерському балансі на кінець року активи та пасиви оцінювалися за допомогою 

наступних методів оцінки вартості, що витікають із прийнятих правил бухгалтерського обліку: 

− короткострокова дебіторська заборгованість в сумі, яка підлягає виплаті з дотриманням 

принципу обережності; 

− короткотермінові інвестиції за номінальною вартістю; 

− короткотермінові зобов'язання у розмірі, який потребує оплати; 

− статутний фонд – за номінальною вартістю; 

− розрахунки доходів між періодами за номінальною вартістю отриманих дотацій. 

 

Фінансовий підсумок за звітний рік включає усі види доходів і пов'язані з цими доходами 

витрати, згідно з правилами нарахувань, відповідності рівнів доходів і витрат, а також 

розумною оцінкою. 
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ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ ТА ПОЯСНЕННЯ 

1. ДОДАТКОВІ ДАНІ ПРО АКТИВИ 

 

• Основні активи 

1) Детальна інформація про зміни вартості видових груп основних засобів, 

нематеріальних активів та довгострокових інвестицій, яка включає стан 

поточних активів на початок фінансового року, збільшення та зменшення  

у зв'язку з: актуалізацією вартості, набуттям, витратами, внутрішнім 

переміщенням та кінцевим станом, а для амортизованого майна – детальне 

представлення станів і причин внесення змін у попередню амортизацію або 

погашення 

 

o Початкова вартість  

Назва основного засобу 2017 рік Збільшення Зменшення 2018 рік

Нематеріальні активи 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

Матеріальні основні активи 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

Нерухомість 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

Машини і устаткування загального використання0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

Транспортні засоби 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

Інші основні засоби 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

Всього: 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł  

o Амортизація  

Назва основного засобу 2017 рік Збільшення Зменшення 2018 рік

Нематеріальні активи 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

Матеріальні основні активи 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

Нерухомість 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

Машини і устаткування загального використання0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

Транспортні засоби 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

Інші основні засоби 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

Всього: 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł  

 

2) Сума здійснених протягом фінансового року амортизаційних відрахувань 

вартості основних фондів окремо для довгострокових нефінансових активів 

та довгострокових фінансових активів; 

Відсутні. 

 

http://www.odfoundation.eu/
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3) Сума витрат на завершені роботи з розвитку і сума вартості фірми, а також 

з’ясування періоду їх списання, визначеного у ст. 33, п. 3 та ст. 44б, п. 10; 

Відсутні. 

4) Вартість землі в, так званому, вічному користуванні; 

Відсутня. 

5) Вартість не амортизованих організацією основних засобів, використовуваних 

на основі договору про найм, договору оренди та інших договорів, зокрема на 

основі договору лізингу; 

Фундація використовує на правах суборенди приміщення у Варшаві, за адресою  

ал. Шуха, 11a/21 – річні витрати 12 злотих нетто, та додатково орендує приміщення  

в Брюсселі – річні витрати в 2018 р. склали еквівалент 67.070,05 злотих. 

6) Кількість і вартість наявних цінних паперів або прав, зокрема акціонерних 

свідоцтв, обмінних боргових цінних паперів, варантів та опціонів, із 

зазначенням наданих прав; 

Відсутні. 

7) Дані щодо списання переоцінки дебіторської заборгованості із зазначенням 

балансу на початок фінансового року, збільшень, використання, ліквідації та 

балансу на кінець фінансового року 

Відсутні. 

• Оборотні активи 

 

o Короткострокова дебіторська заборгованість 

Позиція 31.12.2017 31.12.2018

1 Розрахунки з волонтерами 5 647,46 zł 0,00 zł

2 Розрахунки з постачальниками та клієнтами 78 076,64 zł 29 761,92 zł

3 Розрахунки з працівниками 21 272,80 zł 757,08 zł

4 Виплачені депозити 9 203,22 zł 11 514,15 zł

5 Дебіторська заборгованність, що стягується через суд 30 386,00 zł 0,00 zł

6 Дебіторська заборгованність із державного бюджету 33 412,94 zł 442,00 zł
7 Інші розрахунки для уточнення 405,58 zł 121,00 zł

Всього 178 404,64 zł 42 596,15 zł  

o Короткострокові інвестиції 

http://www.odfoundation.eu/
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Позиція 31.12.2017 31.12.2018

1 Грошові кошти в касі 92,88 zł 92,88 zł

2 Грошові кошти на поточних банківських рахунках 0,00 zł 41 777,37 zł

Всього 92,88 zł     41 870, 25 zł

 

 

1. ДОДАТКОВІ ДАНІ ЩОДО ПАСИВІВ 

8) Дані про структуру власності основного капіталу, а також про кількість та 

номінальну передплатну ціну акцій, , зокрема привілейованих; 

• Власний капітал Фундації 

Власний капітал Фундації включає статутний фонд і фінансовий результат за 

фінансовий рік, що представляє перевищення витрат над доходами. 

9) Стан на початок фінансового року, збільшення, використання й остаточний 

баланс резервного капіталу (фонду), запасного капіталу та фонду 

переоцінки, якщо організація не складає звіт про зміни у власному капіталі 

Відсутній. 

10) Пропозиції щодо способу розподілу прибутку і покриття збитків за фінансовий рік; 

Фінансовий результат – перевищення доходів над витратами Фундації мінус 

прибутковий податок (70 злотих) на суму 60.034,97 злотих (чистий прибуток), буде 

призначений для покриття збитку за 2017 рік. 

11) Дані про стан резервів відповідно до мети їхнього створення на початок 

фінансового року, збільшення, використання, ліквідацію та кінцевий стан 

Відсутні. 

12) Розподіл довгострокових зобов'язань за балансовими пунктам, відповідно 

до терміну погашення, який передбачено договором, від дня визначення 

фінансового результату: 

a) до 1 року; 

b) більше 1 року до 3 років; 

http://www.odfoundation.eu/
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c) більше 3 до 5 років; 

d) більше 5 років. 

Довгострокові зобов'язання – Відсутні. 

• Короткострокові обов'язки 

 

 Опис 
31.12.2017 

(PLN) 
31.12.2018 

(PLN) 
1 Розрахунки з волонтерами  13,115.42 0.00 
2 Розрахунки з постачальниками та 

клієнтами 
111,911.04 53,883.26 

3 Розрахунки, пов'язані з суборендою 
офісної площі 

14.76 0.00 

4 НДФЛ-4 податок до сплати 0.00 1,434.00 
5 Зарплати, які виплачуються 40,730.43 21,385.06 
6 Розрахунки за національні страхові 

внески 
64,704.04 9,691.66 

7 Розрахунки з працівниками 36.81 36.81 
8 Інша кредиторська / дебіторська 

заборгованість 
45,141.39 1,821.75 

9 Розрахунки з податку CIT-8 0.00 70.00 
10 Кредити 28,900.00 8,301.58 

 Всього: 304,553.89 96,624.12 

 

13) Загальна сума зобов'язань, забезпечених майном організації із зазначенням 

характеру та форми цих коштів забезпечення; 

Відсутні. 

14) Перелік істотних пунктів активних і пасивних розрахунків між періодами, 

зокрема сума активних розрахунків між періодами витрат, що складають 

різницю між вартістю отриманих фінансових елементів активів  

і зобов'язанням за них заплатити; 

o Короткострокові передплати та нарахування  

 
Позиція 31.12.2017 31.12.2018

1 Страхові поліси 0,00 zł 742,88 zł

2 Підписка на Gazeta Wyborcza 0,00 zł 29,90 zł

3 Членські внески European Policy Centre 734,63 zł 0,00 zł

Всього: 734,63 zł 772,78 zł  
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o Передплати та нараховані доходи 

Відсутні. 

15) Якщо елемент активів або пасивів представлений в більш ніж одному 

балансовому пункті – взаємозв'язок між цими пунктами;  

це стосується, зокрема, розподілу належних сум і зобов'язань на 

довгострокову і короткострокову частини; 

Відсутні. 

16) Загальна сума умовних зобов'язань, зокрема наданих організацією гарантій 

і порук, а також зобов'язань по векселях, не представлених у балансі, із 

зазначенням зобов'язань, забезпечених майном організації, а також 

характеру і форми цих забезпечень; окремо слід надати інформацію про 

умовні зобов'язання з пенсії та подібних виплат, а також щодо пов'язаних або 

асоційованих організаційних одиниць; 

Відсутні.  

17) Якщо елементи активів, які не є фінансовими інструментами, оцінюються за 

справедливою ціною: 

a) суттєві припущення, що використовуються для визначення справедливої 

вартості в разі, коли дані, які використовуються для визначення 

справедливої вартості, взяті не з активного ринку; 

b) для кожної категорії активів, які не є фінансовими інструментами –  

справедлива вартість, зазначена в бухгалтерському балансі, а також, якщо 

доречно, результат переоцінки, визнаний у якості фінансових доходів або 

витрат або визнаний у резерві переоцінки (фонді) впродовж звітного 

періоду; 

c) таблиця змін фонду переоцінки, що включає суму даного фонду на 

початок і кінець звітного періоду, а також його збільшення або зменшення 

впродовж фінансового року 
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Відсутні. 

2. ПОЯСНЕННЯ ДО ЗВІТУ ПРО ПРИБУТКИ ТА ЗБИТКИ 

3.1 Структура доходів: 

• Доходи від статутної діяльності 
 

Найбільші донори 31.12.2017 31.12.2018

ІНСТИТУЦІЙНІ ДОНОРИ: 663 790,82 zł 1 282 998,58 zł

1 Google Ireland Ltd (доступ до Інтернет послуг) 250 688,02 zł 324 558,17 zł

2 Silk Road Biuro Analiz i Informacji sp. z o.o. 390 465,23 zł 876 319,01 zł

3 The Farm 51 Group S.A. 19 532,38 zł 0,00 zł

4 Fundacja Ternopilska 3 000,00 zł 0,00 zł

5 Італійська федерація з прав людини (FIDU) 0,00 zł 82 121,40 zł
6 Centrum Inicjatyw Lokalnych Zawiercie 85,00 zł 0,00 zł

ІНДИВІДУАЛЬНІ ДОНОРИ 63 936,30 zł 16 862,80 zł

1 Bartosz Kramek (Бартош Крамек) 13 809,87 zł 9 562,80 zł

2 Lyudmyla Kozlovska (Людмила Козловська) 38 552,65 zł 0,00 zł

3 Jakub Mościcki (Якуб Мостицький) 9 063,78 zł 0,00 zł

4 Natalia Panchenko (Наталля Панченко) 1 320,00 zł 0,00 zł

5 Ewa Mościcka (Єва Мостицька) 730,00 zł 0,00 zł

6 Marzena Jaworska (Мажена Яворская) 220,00 zł 0,00 zł

7 Mateusz Kramek (Матеуш Крамек) 100,00 zł 0,00 zł

8 Stephen Muers (Стівен Мюерс) 100,00 zł 0,00 zł

9 Lilia Baluk (Лілія Балук) 0,00 zł 6 150,00 zł

10 Mikołaj Ciukij (Николай Цюкий) 0,00 zł 550,00 zł

11 Dmytro Tamas (Дмитро Тамас) 0,00 zł 500,00 zł

12 Przemysław Kobyliński (Пшемислав Кобилиньський) 0,00 zł 100,00 zł

13 Paweł Hubert Dębski (Павел Хуберт Дембський) 40,00 zł 0,00 zł
ІНШІ (не згадані раніше; обмежені можливості 

встановлення особи): 20,19 zł 0,00 zł

1 індивідуальні плати та пожертвування на дрібні суми 20,19 zł 0,00 zł

2 публічні збори коштів (закон «Про правила проведення публічних зборів коштів»)0,00 zł 0,00 zł
Статутна діяльність, платна 0,00 zł 0,00 zł

1 медичний проект (навчальні візити в Польщі) 0,00 zł 0,00 zł

Всього доходи від статутної діяльності 727 727,12 zł 1 299 861,38 zł

 

 

У 2018 році Фундація не здійснювала публічний збір коштів (в розумінні закону Республіки 

Польща від 14.03.2014 «Про правила проведення публічних зборів коштів»). 

 

Загальна сума доходів від статутної діяльності, отриманих у вигляді пожертвувань 

становить 975.303,21 злотих. 
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• Доходи від господарської діяльності  

 

Позиція

Польща за кордоном ВСЬОГО

1

Консульт. послуги та послуги з підбору 

персоналу 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

2 Послуги з навчання 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

Всього 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

Позиція

Польща за кордоном ВСЬОГО

1

Консульт. послуги та послуги з підбору 

персоналу 0,00 zł 2 701,36 zł 2 701,36 zł

2 Послуги з навчання 128 510,98 zł 0,00 zł 128 510,98 zł

Всього 128 510,98 zł 2 701,36 zł 131 212,34 zł

31.12.2018

31.12.2017

 

 

• Інші операційні доходи 

 

Позиція 31.12.2017 31.12.2018

1 Податок з PIT-4, сплачений безпосередньо Л. Козловською 25 444,60 zł 0,00 zł

2 Зняття різниць за закритими банківськими рахунками 116,37 zł 0,00 zł

Всього 25 560,97 zł 0,00 zł  

 

• Фінансові доходи 

 
  Позиція 31.12.2017 31.12.2018 

1 Відсотки на кошти на банківських рахунках 9,23 зл. 4,86 зл. 

2 Отримані доходи та збитки від курсових різниць 102,14 зл. 6,80 зл. 

3 Позитивні нереалізовані курсові різниці 5,45 зл. 0,00 зл. 

  Всього 116,82 зл. 11,66 зл. 
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Структура витрат: 

 

• Витрати на реалізацію статутних завдань 

 

Позиція 31.12.2017 31.12.2018

1 Канцелярські матеріали, дрібне офісне устаткування 40,00 zł 2 462,85 zł

2 Витрати на комунальні послуги в офісі (електрика, вода) 0,00 zł 0,00 zł

3 Послуги перекладу 33 991,31 zł 129 878,07 zł

4 Юридичні послуги 0,00 zł 163 942,94 zł

5 Інші послуги (прибирання, транспорт, зв'язок, банківські комісії, страхування)1 948,23 zł 41 385,12 zł

6 Інтернет-послуги (Google) 250 688,02 zł 324 558,17 zł

7 Винагороди – трудові договори 83 903,20 zł 32 745,57 zł

8 Винагороди – цивільно-правові договори 181 825,22 zł 119 530,86 zł

9 Внески по соціальному страхуванню (ZUS) за трудовими договорами17 292,46 zł 8 601,60 zł

10 Внески по соціальному страхуванню (ZUS) за цивільно-правовими договорами27 252,48 zł 9 895,29 zł

12 Службові поїздки – авіаквитки, 97 702,40 zł 132 480,25 zł

13 Службові поїздки – готелі 18 487,71 zł 19 724,82 zł

14 Службові поїздки – таксі, місцевий транспорт 156,07 zł 0,00 zł

15 Службові поїздки – ресторани 1 551,26 zł 0,00 zł

16 Службові поїздки – добові 0,00 zł 720,54 zł

17 Службові поїздки – залізничні квитки, таксі 0,00 zł 19 050,51 zł

19 Представництво 0,00 zł 6 847,19 zł

20 Стипендії 9 007,04 zł 0,00 zł

21 Податки і збори 1 852,26 zł 0,00 zł

22 Законодавче пожертвування для: Громадська спілка Фундація «Відкритий Діалог»0,00 zł 116 185,30 zł

Всього операційні, статутні витрати 725 697,66 zł 1 128 009,08 zł

 

 

Вищевказані витрати на службові поїздки стосуються низки подорожей на території Польщі та до 

наступних країн: Україна, Франція, Бельгія, Італія, Швейцарія, Німеччина, Австрія та 

Великобританія. 
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• Адміністративні витрати 

 

Позиція 31.12.2017 31.12.2018

1 Споживання матеріалів та енергії 0,00 zł 3 583,54 zł

2 Поштові, кур'єрські послуги 4,20 zł 0,00 zł

3 IT послуги + сервер GoCloud 9 115,32 zł 15 930,18 zł

4 Телекомунікаційні послуги 4 428,70 zł 786,79 zł

5 Бухгалтерські послуги 30 036,34 zł 22 234,71 zł

6 Комісії банків 2 007,00 zł 1 010,01 zł

7 Оренда офісів у Брюсселі 38 373,68 zł 67 070,05 zł

8 Податки і оплати, у тому числі належний податок ПДВ 1 852,26 zł 250,00 zł

Всього 85 817,50 zł 110 865,28 zł

 

• Інші операційні витрати 

 

Позиция 31.12.2017 31.12.2018

1 Витрати на арешт майна судовим приставом-виконавцем 3 226,54 zł 0,00 zł

2 Списання різниць і заокруглень 65,40 zł 428,68 zł

3 Результат попереднього року 116 528,36 zł 0,00 zł

4 Інші витрати на бухгалтерський облік і юридичні послуги 24 544,66 zł 0,00 zł

Всього 144 364,96 zł 428,68 zł

 

 

• Фінансові витрати 

 

Позиція 31.12.2017 31.12.2018

1 Бюджетні відсотки 2 653,06 zł 465,03 zł

2 Банківські відсотки 9,91 zł 0,00 zł

3 Негативні нереалізовані курсові різниці 261,18 zł 0,00 zł

Всього 2 924,15 zł 465,03 zł  

 

• Структура прибутків і збитків 

 

Позиція 2017 год 2018 год

1 Доходи 884 617,25 zł 1 299 873,04 zł

2 Витрати 971 037,16 zł 1 239 768,07 zł

3 Перевищення доходів над витратами - 86 419,91 zł 60 104,97 zł  

 

 

http://www.odfoundation.eu/


 Фундація «Відкритий Діалог» 

Алея Яна Християна Шуха 11а, оф. 21 

00-580 Варшава, Польща 

T: +48 22 307 11 22 

 

 

 

 
   

facebook.com/ODFoundation | odfoundation@odfoundation.eu | www.odfoundation.eu         ст. 14/16 

 

3. РОЗРАХУНКИ ОСНОВНИХ ПОЗИЦІЙ З РІЗНОЮ БАЗОЮ ОПОДАТКУВАННЯ 

ПОДАТКОМ НА ДОХОДИ ЗА ФІНАНСОВИМ ПІДСУМКОМ ІЗ УРАХУВАННЯМ ПДВ  

 

Позиція 2017 рік 2018 рік

I Доходи вказані в підсумковому розрахунку 884 617,25 zł        1 299 873,04 zł     

- Перевищення доходів над витратами в попередньому році -  zł                      

- Отримані дотації в попередньому році в частині, що 

стосується витрачання в поточному році -  zł                      -  zł                      

- Отримані дотації в попередньому році в частині, що 

стосується витрачання в наступного році -  zł                      -  zł                      

- Неподаткові доходи -  zł                      -  zł                      

- Позабалансові податкові надходження - безоплатна оренда ділянки за адресою: ul. Nowy Świat 63-  zł                      -  zł                      

Доходи, що підлягають оподаткуванню 884 617,25 zł        1 299 873,04 zł     

II Витрати, вказані в підсумковому розрахунку 971 037,16 zł        1 239 768,07 zł     

- невиплачена заробітна плата і відрядження -  zł                      3 928,68 zł              

- неподаткові витрати 147 747,17 zł           116 185,30 zł           

- сплачені відсотки і бюджетні витрати -  zł                      463,49 zł                 

Витрати, пов'язані з отриманням доходу 823 289,99 zł        1 119 190,60 zł     

III Дохід по ПДФО 61 327,26 zł           180 682,44 zł        

IV Доходи (приходи), що не підлягають оподаткуванню, в т.ч.: 61 327,26 zł           180 682,44 zł        

Доходи (приходи), що не підлягають оподаткуванню 

(ст. 17 п. 1 пп. 4) 61 327,26 zł             180 682,44 zł           

V Доходи, що підлягають оподаткуванню -  zł                      464,00 zł                

VI Прибутковий податок -  zł                      70,00 zł                  

 

Фундація звільнена від податку на прибуток юридичних осіб на підставі ст. 17 Закону про 

податок на прибуток юридичних осіб  – в частині, призначеній для забезпечення статутної 

діяльності. 

1. Для пунктів фінансового звіту, виражених в іноземних валютах – курси, 

прийняті для їхньої оцінки. 

Для оцінки при складанні бухгалтерського балансу були використані середні обмінні курси 

Національного банку Польщі, таблиця 252 / A / NBP / 2018 від 31.12.2018 

 

 

 

USD 3,7597 

EUR 4,3000 

RUB 0,0541 

CAD 2,7620 

GBP 3,7895 

HRK 0,5799 
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2. Пояснення структури грошових коштів, прийнятих для підрахунку руху 

грошових коштів, а якщо підрахунок руху грошових коштів складено 

безпосереднім методом, то необхідно додатково подати узгодження чистого руху 

грошових коштів із операційною діяльністю, складене опосередкованим методом; 

у разі виявлення різниці між зміною стану деяких пунктів у балансі та зміною тих 

самих пунктів у рахунку руху грошових коштів, слід пояснити причини їхнього 

виникнення. 

Фундація не зобов'язана складати звіт про рух грошових коштів. 

4. ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ І РОЗ'ЯСНЕННЯ 

 

• Середньорічна зайнятість на підставі трудових договорів у фінансовому році склала: 

2017 рік – 1,00 

2018 рік – 1,00  

 

У Фундації працювали співробітники на посадах: координатор східних проектів. 

 

Сума заробітної плати з ПДВ за трудовими договорами склала: 

2017 рік – 83.903,20 злотих  

2018 рік – 29.245,57 злотих 

 

• Зайнятість за цивільно-правовими договорами у фінансовому році склала: 

• 2017 рік – 43 договори, 14 підрядників / виконавців  

• 2018 рік – 14 договорів, 6 підрядників / виконавців 

 

Сума заробітної плати брутто за цивільно-правовими договорами склала: 

2017 рік – 181.825,22 злотих 

2018 рік – 119.530,86 злотих  
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• Члени Правління та Ради Фундації не отримували винагороди за виконувані функції. 

• Фундація не надавала гарантій, порук, не має умовних зобов'язань. 

• Немає договорів, не врахованих в звіті. 

• Фундація не надавала позичок та позик особам, що входять до складу органів управління. 

• Фундація не сплачувала і не повинна виплачувати належну винагороду присяжному 

бухгалтеру або особі, уповноваженій проводити аудит фінансової звітності за фінансовий 

рік. 

• Після дня складання фінансової звітності не відбувалося жодних значних подій, які не 

враховані у фінансовому звіті. 

• Зміни до політики ведення бухгалтерського обліку не вносились. 

• Організація не веде спільного підприємства в розумінні закону Республіки Польща «Про 

бухгалтерський облік». 

• Організація не зобов'язана складати консолідовану фінансову звітність. 

• У 2018 фінансовому році не проводилося жодних коригувань даних попередніх років. 

 

Варшава, 31. 03. 2019 

 

 ………………………………………… ………………………………………… 
 Маґдалена П’єтшак Людмила Козловська 
 Magdalena Pietrzak Lyudmyla Kozlovska 
 (особа, відповідальна за ведення (Голова Правління) 
 бухгалтерського обліку) 
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