DODATKOWE INFORMACJE
I OBJAŚNIENIA DO BILANSU ORAZ RACHUNKU WYNIKÓW
Fundacji OMNIVEDA
Załącznik do sprawozdania sporządzonego na dzień 31.12.2015r.

Informacje o Fundacji
Fundacja Omniveda, zwana dalej Fundacją, została ustanowiona przez SCIENCE CLUBS OF

EUROPE
s.r.o., z siedzibą: Praha 1 - Malá Strana, Velkopřevorské náměstí 629/7, kod pocztowy:
118 00,
zwaną dalej Fundatorem
a) Fundacja powstała dnia 17 lipca 2014 r. w wyniku podpisania aktu notarialnego
sporządzonego przez notariusza Jagodę Janicką w Kancelarii Notarialnej we Wrocławiu
ul. Piłsudzkiego 74 Rep. Nr A ………. i rozpoczęła działalność na podstawie wpisu do
rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych , Fundacji oraz
Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej pod numerem nr KRS 0000516879 Sądu
Rejonowego dla Wrocławia –Fabrycznej VI Wydz. Gospodarczy KRS we Wrocławiu w
dniu 29.07.2014 r. Siedziba Fundacji mieści się we Wrocławiu przy ulicy Legnickiej
65.
Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy o fundacjach, ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie
b) Celem Fundacji jest inicjowanie, wspieranie , prowadzenie działalności edukacyjnej i
oświatowej, służącej popularyzacji nauki, edukacji i oświaty oraz wspieraniu
wszechstronnego rozwoju społeczeństwa w szczególności dzieci i młodzieży. Fundacja
realizuje swoje działania głównie poprzez :
-prowadzenie badań dotyczących poziomu jakości kształcenia
-organizację kół zainteresowań, warsztatów i wycieczek edukacyjnych , służących
promowaniu nauki i programów badawczych
-realizację projektów mających na celu nabywanie nowych umiejętności w dziedzinie
nauki, technologii i programów badawczych poprzez dzieci i młodzież.
-rozwijanie umiejętności nauczycieli i wykładowców w przekazywaniu dzieciom i
młodzieży wiedzy z zakresu nauki i programów badawczych
c) Zgodnie ze statutem czas trwania działalności Fundacji jest nieograniczony.
d) W okresie obrotowym Zarząd Fundacji był w składzie:
Prezes- Charles Adam Peake
członek zarządu: Magdalena Maria Kudelska
e) Rada Fundacji skład się z 3 osób :
-Krzysztof Moskwa
- Jana Lebedova
-Francis Nourse

1. Sprawozdanie finansowe
a) Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z Ustawą z dnia 29 września 1994
r. o rachunkowości (tekst jednolity - Dz.U. z 2002 r. Nr 76 poz. 694 z późniejszymi
zmianami), oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 w sprawie
szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek nie będących spółkami
handlowymi, nie prowadzących działalności gospodarczej (Dz.U. Nr 137 poz.1539),
według zasady kosztu historycznego, z wyjątkiem środków trwałych, które podlegały
urzędowej aktualizacji wyceny według zasad określonych w odrębnych przepisach oraz
inwestycji i instrumentów finansowych wycenianych według wartości godziwej.
b) Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania
działalności w dającej się przewidzieć przyszłości oraz niewystępowania okoliczności
wskazujących na zagrożenie dla kontynuowania działalności.
c) Fundacja nie ma obowiązku sporządzania sprawozdania z przepływu środków
pieniężnych, jak również zestawienia zmian w kapitałach własnych.

a) Metody wyceny
Przy wycenie aktywów i pasywów oraz ustalaniu wyniku finansowego przyjęto,
że w dającej się przewidzieć przyszłości Fundacja będzie kontynuować
działalność w nie zmniejszonym istotnie zakresie, bez postawienia jej w stan
likwidacji lub upadłości.
1. Majątek trwały
-

środki trwałe do wartości 3500 zł netto umarzane są jednorazowo po ich
wydaniu do użytkowania
pozostałe środki trwałe amortyzowane są metodą liniową według stawek
określonych w aktualnych ustawach prawnych i rozporządzeniach Ministerstwa
Finansów. Amortyzacja księgowa równa się amortyzacji podatkowej.

2. Majątek obrotowy
należności - wykazane w wartości nominalnej (wartości ustalonej po ich
powstaniu)
- środki pieniężne - wykazane w wartości nominalnej
- środki na koncie walutowym na koniec roku wycenia się po kursie średnim NBP
Ważniejsze zasady rachunkowości
Rzeczowe aktywa trwałe, wartości niematerialne i prawne
Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia
lub kosztów wytworzenia lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny

środków trwałych), pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe oraz
odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
Cena nabycia i koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych
oraz wartości niematerialnych i prawnych obejmuje również koszt obsługi
zobowiązań zaciągniętych w celu ich finansowania za okres budowy, montażu i
przystosowania.
Cenę nabycia lub koszt wytworzenia środka trwałego powiększają koszty jego
ulepszenia.
Obce środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne przyjęte do używania na
mocy umowy leasingu zalicza się do aktywów trwałych, jeżeli umowa spełnia warunki
określone w Ustawie.
Środki trwałe w budowie wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w
bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z
tytułu trwałej utraty wartości.
W przypadku zmian, przeznaczenia do likwidacji, wycofania z używania lub innych
przyczyn powodujących trwałą utratę wartości środka trwałego lub składnika
wartości niematerialnych i prawnych dokonywany jest odpis aktualizujący ich wartość
w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych. Odpisy aktualizujące dotyczące środków
trwałych, których wycena została zaktualizowana na podstawie odrębnych przepisów,
zmniejszają odniesione na kapitał z aktualizacji wyceny różnice spowodowane
aktualizacją wyceny, ewentualna nadwyżka odpisu nad różnicami z aktualizacji
wyceny zaliczana jest do pozostałych kosztów operacyjnych.
W przypadku ustania przyczyny, dla której dokonano odpisu z tytułu trwałej utraty
wartości składników środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawych,
równowartość całości lub odpowiedniej części uprzednio dokonanego odpisu
aktualizującego zwiększa wartość danego składnika aktywów i podlega zaliczeniu
odpowiednio do pozostałych przychodów operacyjnych.
Amortyzacja dokonywana jest metodą liniową. Przy ustalaniu okresu amortyzacji i
rocznej stawki amortyzacyjnej uwzględnia się okres ekonomicznej użyteczności
środka trwałego oraz składników wartości niematerialnych i prawnych. Poprawność
przyjętych okresów oraz stawek amortyzacyjnych podlega okresowej weryfikacji.

I.

Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian metod księgowości
i wyceny oraz zmian w sposobie sporządzania sprawozdania finansowego.

Jednostka sprawozdawcza nie zmieniła metod księgowości i wyceny składników
majątkowych w roku 2015, jest to drugi rok jej działalności.
II.

Uzupełniające dane o aktywach i pasywach oraz elementach rachunku
wyników

1.

Fundacja nie posiadała środków trwałych .

2.

Kapitał podstawowy stanową wpłaty fundatora w wysokości

3.

Zmiany w kapitale zapasowym w ciągu roku: brak

2001,00zł

Wynik finansowy za 2015 r jest ujemny i wynosi -27404,43zł
Fundusze własne wynoszą na koniec 2015 r
-62849,39zł
b) Uzupełniające dane o przychodach i kosztach oraz wyniku finansowym
1. Przychody stanowią kwotę w wysokości

197730,30zł

a) darowizny firm, instytucji, osób
zagranicznych i krajowych
w tym:
- pozostałe darowizny

0,00zł

- dotacje i subwencje

0,00 zł

0,00zł

b)
- pozostałe przychody z działalności statutowej
c) przychody finansowe z tytułu odsetek i lokat terminowych
d) inne
2. Koszty działalności stanowią


225134,73zł
136086,60zł

Koszty administracyjne

89017,35zł

4.

III.

6,00zł
0,01zł

Koszty bezpośrednie dz. statutowej
zł

1.
2.
3.




197724,29zł

W tym:
zużycie materiałów i energii
1988,28zł
pozostałe usługi
26870,43zł
wynagrodzenia osobowe + składki zus pracowników Fundacji
60080,04zł
koszty pozostałe
78,60zł

koszty finansowe
pozostałe koszty

30,78zł
0,00zł

Podstawowe informacje dotyczące pracowników i organów jednostki.

W Fundacji w 2015 roku była zatrudniona 1 osoba na podstawie umowy o pracę
Członkowie Rady Fundacji nie pobierali wynagrodzeń z tytułu pełnionych funkcji.
W omawianym okresie nie odnotowano transakcji z wchodzącymi w skład organów
zarządzających i nadzorujących.

Wrocław 2016-03-30

