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In f orm a cj a  dodat k owa  z a  2019  rok  

WiseEuropa Fundacja Warszawski Instytut Studiów Ekonomicznych i Europejskich 

 

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 bilansowy, Jednostka nie posiada zobowiązań finansowych. 

 

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; 

W roku objętym sprawozdaniem, Jednostka nie udzieliła żadnych kredytów i 

nie wypłaciła żadnych zaliczek. 

3) uzupełniające dane o aktywach i pasywach; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rzeczowe aktywa trwałe 

 

stan na dzień 

01-01-2019 nabycie zbycie/likwidacja 

stan na dzień 

31-12-2019 

Środki trwałe, w tym: 25 741,45 zł 14 588,02 zł 0,00 zł 40 329,47 zł 

Urz. tech. i maszyny 16 495,02 zł 14 588,02 zł 0,00 zł 31 083,04 zł 

Inne środki trwałe 9 246,43 zł 0,00 zł 0,00 zł 9 246,43 zł 

     

 

Stan na dzień 

01-01-2018 umorzenie zbycie/likwidacja 

stan na dzień 

31-12-2019 

Umorzenie środków 
trwałych, w tym: 9 830,08 zł 8 403,78 zł 0,00 zł 18 233,86 zł 

Urz. tech. i maszyny 8 905,48 zł 7 479,18 zł 0,00 zł 16 384,66 zł 

Inne środki trwałe 924,60 zł 924,60 zł 0,00 zł 1 849,20 zł 

     

 

Stan na dzień 

01-01-2019 zmiana  

stan na dzień 

31-12-2019 

Środki trwałe netto, w 
tym: 15 911,37 zł 6 184,24 zł 22 095,61 zł 

Urz. tech. i maszyny 7 589,54 zł 7 108,84 zł 14 698,38 zł 

Inne środki trwałe 8 321,83 zł -924,60 zł 7 397,23 zł 
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Należności krótkoterminowe, w tym: 1 019 014,17 zł 

Rozrachunki z kontrahentami: 596 886,41 zł 

Kaucje 19 000,00 zł 

Rozrachunki z partnerami z którymi Fundacja 
realizuje projekty jako Lider 396 691,52 zł 

Wpłacone wadium 5 000,00 zł 

Pozostałe rozrachunki 1 436,24 zł 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inwestycje krótkoterminowe, w tym: 3 154 724,74 zł 

Środki zgromadzone na rachunkach 
bankowych 2 477 493,06 zł 

Środki zgromadzone na rachunkach 
walutowych przeliczonych na zł  677 231,68 zł 

Krótkoterminowe rozliczenia 
międzyokresowe, w tym: 555 614,59 zł 

Niezrefundowane koszty projektu RIPPLES 195 421,76 zł 

Niezrefundowane koszty projektu SENECA 100 269,80 zł 

Niezrefundowane koszty projektu 
ERASMUS_CU 5 215,64 zł 

Niezrefundowane koszty projektu C-Kic 
Retrofit_Hub 28 855,00 zł 

Niezrefundowane koszty projektu C-Kic 
Mapping 218 580,98 zł 

Hosting platformy e-learningowej 5 517,80 zł 

Domeny internetowe, ubezpieczenia 1 753,61 zł 

Zobowiązania krótkoterminowe, w tym 406 302,55 zł 

Rozrachunki z kontrahentami 58 411,13 zł 

Rozrachunki z tytułu VAT 185 225,00 zł 

Pozostałe rozrachunki z budżetami (ZUS, 

US) 68 986,82 zł 

Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń 92 932,16 zł 

Pozostałe rozrachunki 747,44 zł 
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Rozliczenia międzyokresowe, w tym: 1 506 756,69 zł 

Niewykorzystane środki projektu 
MNiSzW_premia 103,39 zł 

Niewykorzystane środki projektu POWR 
Akademia Stanowienia Dobrego Prawa dla 
Organizacji Pozarządowych 211 204,45 zł 

Niewykorzystane środki projektu 
MNiSzW_premia_Seneca 1 039,40 zł 

Niewykorzystane środki projektu 
EUKI_Landscape 157 740,94 zł 

Niewykorzystane środki projektu 
EUKI_Frontier 304 212,71 zł 

Niewykorzystane środki projektu 
EACEA_Tense 68 410,48 zł 

Niewykorzystane środki projektu 
POWR_Planowanie 11 626,08 zł 

Niewykorzystane środki projektu 
POWR_Wspólny_Plan 140 387,05 zł 

Niewykorzystane środki projektu 
sfinansowanego z Funduszu Wyszegradzkiego 8 767,22 zł 

Niewykorzystane środki projektu Navigate 263 256,66 

Niewykorzystane środki projektu Europa dla 
Obywateli 250 112,77 zł 

Niewykorzystane środki projektu ECF 1908-
59584 51 385,75 zł 

Niewykorzystane środki projektu 
MNiSzW_premia_navigate 7 368,00 zł 

Otrzymana od partnera zaliczka 27 177,50 zł 

Rozliczenia międzyokresowe bierne 3 964,29 zł 

 

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; 

 

Przychody z działalności, w tym: 4 093 476,23 zł 

Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej 
(realizacja projektów finansowanych dotacjami i 
subwencjami) 3 113 760,30 zł 

Przychody z działalności gospodarczej 894 075,41 zł 

Pozostałe przychody statutowe (darowizna) 50 000,00 zł 

Przychody z odsetek 0,00 zł 

Pozostałe przychody operacyjne 35 640,52 zł 
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5) informacje o strukturze poniesionych kosztów; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6) dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego; 

 

Jednostka posiada Fundusz statutowy w wysokości 2 000,00 zł który pozostał 

niezmieniony w stosunku do roku 2018. 

 

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; 

 

Nie dotyczy. 

 

8) inne informacje niż wymienione w pkt 1-7, 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 do ustawy, o ile mają zastosowanie do jednostki. 

W ocenie Zarządu, nie ma danych które nie są wymienione w pkt. 1-7 a które 

mogłyby istotnie wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz 

wynik finansowy Jednostki. 

Koszty działalności, w tym: 3 339 943,22 zł 

Koszty działalności statutowej nieodpłatnej (koszty 
realizacji projektów) 3 211 889,21 zł 

Koszty działalności gospodarczej 69 073,74 zł 

Koszty zarządu 39 888,94 zł 

Różnice kursowe 15 520,32 zł 

Koszty odsetek 0,07 zł 

Pozostałe koszty operacyjne 3 570,94 zł 


