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Gdynia, 28 czerwca ź019 roku

Uchwała nr 0§l§§iź§{9 z dnia 28 czerwca 20{9 roku

dotycąca zatwięrdzenia §prawozdania finansowego i merytorycznego za rok ż018
{0r.Ot-3,1.t2,2st8}

Zarząd Fundacji lnsiytut Równowagi §połeczno-Ekonornicznej podejmuje decyzję, że wynłk finansowy

netto - rradwyżka prrychodów nad kosztami - wynikający ze sprawozdania finansowego za rok 201B w kwocie

3 277,27 PLN przeznacza się w 2019 r. na realizację celów statutowych Fundacji. Nadwyżka przychodów nad

koszlami vr kwocie 3 ?,77,?? PLN rułjększa przychody w roku obrotowym 2019.

Uchwała wchocizi w życie z dniem padjęcia,

Pcdpisy cułonkiń Zarrądu Fundacji
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§prawozdanie finałsowe Fundac$ tnffilt Równorłragi §Bdecao-Ekołomi€nei
z siedzibą w Gdyni za rŃ 2018.

a-

Zgodnie z ań.45 u§t.2 u§tawy a rachunkowośti z dnia 29 września 1994 roku {Dz.U. z 1994 roku, nr
, lzL,poz. 591 z późn,zmiarrarni}sprawozdanie finansowe sktada się z :

.:

2. Bachunku rysk&iv -i §trat

. dodatkoweinformacjeiobJaśnienia

§tr.1



Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Fundacji lnstytut Równowagi Społeczno-Ekonomicznej

z siedzibą w Gdyni za okres 0],.0].-31.12.2018.

1. lnformacje podstawowe o jednostce:

r nazwa: Fundacja lnsĘtut Równowagi Społeczno-Ekonomicznej
r siedziba :87-572Gdynia ul. Gryfa Pomorskieg o 48c/9

l podstawowe cele działania:

- rozwój edukacji nieformalnej i rozpowszechnianie koncepcjilong life learning
- wyrównanie szans pdukacyjnych grup zagroźonych wykluczeniem
- rozpowszechniąnie iuydrażanie najnowszych technologiiw prałesie edukacji,

- budo&la ni e a ktywnego s połeczeństwa obywatelski ego,

- tworzen i e przestrzeni współp racy lo ka l nych o rga n izacji poza rlądowych,

dziatalność w zakresie nauki, szkolnictwa wyższeBo, oświaty i wychowania,
- integracja i reintegracja zawodowa ispołecrna osób zagrożonych wykluczeniem
spcłecznym

- działalność charytaĘwna,
- podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości

oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
- działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego,
- ochrona ipromocja zdrowia,
- działalność na rzecz osób niepełnosprawnych,
- promocja zatrudnienia i aktywizaciizawodowej osób pozostających bez pracy

izagrożonych zwolnieniem z pracy;

- działalność na raecz równych szans kobiet i mężczyzn;
- działalncść *a rz€cz asób w wieku ernerytalnym;

- działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;

- działalność wspomagająca rozwój techniki - wynalazczości i inowacyjności oral
roz powszechnia nie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce

' gospodarczej;

- dz iała l ność wspomagająca rozwój ulspolnot i społecznośc! lokalnych;

- działalność w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży;

- działalność w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kulturalnych i dziedzictwa
narodowego;

- wspieranie i rozpówszechnianie kultury fizyczne.i;

- działalność w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz cchnony dziedzictła
przyrodniczego;

- działalność w zakresie turystyki i krajoznawstwa
- działalność w zakresie porząd.ku i bezpieczeństwa publicznego;

- działalność w zakresie upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz

swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;
- działalność w zakresie ratownictwa i ochrony ludności;
- działalność w zakresie pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiotou4lch, konfliktów
zbrojnych iwojen w kraju iza granicą;

- działalność w zakresie upowszechniania i ochrony prav/ konsumentów;



- dziaialność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktow i współpracy

między społeczeństwami;
- działalność w zakresie promocji i organizacji wolontariatu;

- działalność w zakresie pomocy Polonii i Polakom za granicą;

- działalność w zakresie promocji Rzeczpospolitej Polskiej za granicą;

- działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicłelstwa, upowszechniania i

ochrony p raw cełowieka;

- działalność w zakresie przeciwdziatania uzależnieniom i patologiom społecznym;
, działalność organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art.3 ust. 3

w zakresie określonym w pkt. 1-29;

r podstawowy przecimiot dziaiainości gospociarczej: Fundacja nie prowadzi

działalności gospodarczej;

e przedmiotem działalności organizacyjnej jest: Działalność pozostałych organizacji

członkowskich gdzie indziej niesklasyfikowanych {9499 7\

. organ prowadzący rejestr - sąd Rejonowy w Gdańsku, vlll wydział Gospodarczy

Krajowego Rejestru Sądowego, porimiot wpisany do rejestru stowarzyszeń, innych

organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki

zdrowotnej pod nurnerem KRS 0000450642; data rejestracji 12.02.2013 rok, RĘGON

ż21838143, N lP 586-228-15-19;

c ZarządrunC".ji,

Ewelina Agnieszka Ławecka - Prezes żarządu
Katarzyna Błasińska - Wiceprezes Zarządu

o czas trwania dziatalności: nieoznaczony.

r Okres obięty sprawozdaniem : 1, styczeń 2018 - 31grudzień 2018 r,

l jecjnostka ma jednorodną strukturę organizacyjną. w jej skład nie wchodzą jednostki

sporządzające samodzieln ie sprawozda n ie iinansowe

2. Sprawozdanie finansowe za 2018 rok zostało sporządzone przy założeniu możliwości

konĘnłowania działalnościstatutowej przez fundację przez co najmniej dwanaście kolejnych

miesięcy i dłużej, Nie są nam znan e okoliczności, które wskazywalyby na istnienie poważnych

zagrożeń dla kontynłowania przez fundację działalności.

3. omówienie przyjętych zasad (polityki} rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasyWÓw

(takze amortyzacji), pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania

finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jerinostce prawo wyboru.

AkĘwa i Pasywa zostaty wycenione według zasad określonych w ustawie o rachunkowoŚci z dnia 29

września 1994 roku {t.j, Dz.U. Nr 121 poz. 591. z L997 r. z późn, zrn.)

Przychody i koszty §ą rozpoznawane według par.2 pkt.Z i pki. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z

dnia 15 listopada 2001 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek

nie będących spółkami handlowymi, nie prowadzących działalnościgospodarczej.



Jednostka prowadzi ewidencję kosztów w układzie według rodzajów na kontach Zespołu 4, a

następnie dokonuje rozliczenia kosztów według celów na kontach Zespołu 5 oraz sporządza

rachunek zysków i strat w wariancie porównawczym.

Wartości niematerialne i prawne

Wartości niematerialne i prawne ujmuje się w księgach według cen ich nabycia lub kosztów

noniesionych na ich wytworzenie.

środki trwałe

Wartość początkową środków trwaĘch ujmuje się w księgach według cen nabycia lub kosztów

wytworzenia, pornniejszonych o odpisy amortyzacyjne, a także o odpisy z tytułu trwałej utraĘ ich
wartości.

Cena nabycia i koszt wytworzenia środków trwałych obejmuje ogól ic'h kosztów poniesionych przez

jednostkę za okres budowy, montażu, przystosowania i ulepszenia do dnia przyjęcia do używania, w

tym również koszt obsługi zobowiązań zaciągnięĘch w celu ich finansowania i związane z nimi

różnice kursowe, pomniejszony o przychody z tego tytułu.

Wartość początkową stanowiącą cenę nabycła lub koszt wytworzenia środka trwałego powiększają

koszty jego ulepszenia, polegające na przebudowie, rozbudowie, modernizacji lub rekonstrukcji,
powodując, że wartość użytkowa tego środka po zakończeniu ulepszenia przewyższa posiadaną przy

pizyjęciu do użvwania wartość użytkową.

Środkitrwałe amortyzowane są metodą liniową, bądź w przypadku środków niskocennych,
jednorazowo W koszty. Rozpoczęcie amortyzacji następuje w następny, miesiącu po miesiącu
przyjęcia środka trwałego do używania.

Należności, ro§zczenia i zobowiązania inne niż raklasyfikowane jako aktywa i zobowiązania
finansowe.

Naleźności wykazuje się w kwocie wymaganej zaplaĘ, z zachowaniem ostrożnej wyceny, Wartość

należnościaktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie

odpisu aktualizującego, zaliczonego odpowiednio do pozostaĘch kosztów operacyjnych lub kgsztów

finansowych - zależnie od rodzaju należności, której dotyczy odpis aktualizujący.

Zobowiązania ujmuje się w księgach w kwocie wymaganej zapłaty.

Nalezności i zobowiązania wyrażone w walutaeh obcych wykazuje się na dzień dokonania operaeji

według kursu Narodowego Banku Polskiego ustalonego dla danej waluty na dzień poprzedzający

dzień dokonania operacji.

Na dzień bilansowy naleźności i zobowiązania wyraźone w walutach obcych wycenia się p<l

obowiązującym na ten dzień średnim kursie ustatonym dla danej waluĘ przez Narodowy Bank Polski.



Różnice kursowe

Różnice kursowe wynikające z wyc€ny na dzień bilansowy aktywów i pasywów wyrażonych w
walutach obcych z wyjątkiem inwestycji długoterminowych oraz powstałe w związku z zapiatą

należności i zobowiązań w walutach obcych, jak równiez przy sprzedaży walut, zalicza się

cdpowiednio do przychodów iub kosztów finansowych, a w uzasadnionych przypadkach - do kosztu

wytworzenia praduktów lub ceny nabycia towarów, a także ceny nabycia lub kosztu wytworzenia

środkówtrwałych, środków trwałych w budowie lub wartości niematerialnych i prawnych.

Dodatkowe informacie i obiaśnienia do sprawozdania finansowego

1. Objaśnienia do bilansu

1. Szczegółowy zakres zmian wartościgrup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych

i prawnych oraz inwesĘcji długoterminowych, zawierający stan tych aktywów na początek roku

obrotowegą zwiększenia izmniejszenia z tytułu aktualizacjiwartości, nabycia, przemieszczenia

wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów

itytułów zmian dotychczasowej amortyracji lub umorzenia prezentuje załącznik nr 1 do lnformacji

Dodatkowej.

ż. Wariość gruntów uzytkowanych wieczyścle.

Fundacja nie użytkuje takich gruntów.

3, Wartość nie amortyzowanych lub nie umarzanych przez jednostkę środków trwaĘch, używanych

na podstawie umów najmu, dzierzawy i innych umów, w tym z tytułu umów łeasingu.

Fundacja wynajrnuje pomieslczenia biurowe przeznaczone na prowadzoną działalnoŚĆ statuiową o

powierzchni 12 mz od Morskiej Agencji Gdynia 5p. z o,o.

Wartość pomieszczeń nie została określona w umowie najmu

4. Zobowiązania wobec budzetu państwa iub 1ednostek samorządu teryiorialnego z tytulu uzyskania

prawa własności budynków i budowli.

W Fundacji nie występują zobowiązania tego rodzaju.

5. Dane o strukturze własności fundusżu §tatutowego przedstawia zatącznik nr ż do lnformacji

Dodatkowej.

6. Propozycje co do sposobu pokrycia straty za rok obrotowy:

Za 2018 rok nie ma straty,



7. Stan na początek roku obrotowego, zwiększenia iwykorzystania oraz stan końcowy kapitału
zapasowego.

Fundacja nie tworuy t.pit.łu ,.o"ro*"*o. '

B. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach,

wykorzysta ni u, rozwiąza niu i stan ie końcowym,

W roku obrachunkowym nie wystąpiĘ tego rodzaju zdarzenia.

9. Dane o odpisach aktualizacyjnych wartości nalezności, ze wskazaniem stanu na początek roku

obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu istania na koniec roku obrotowego.

W jednostce qlie wystąpiła potrzeba dokonania tego rodzaju odpisów.

10. Podział zobowiązań wedlug pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym

umową okresu spłaty przedstawiony został w zatączniku nr 3 do lnformacji Dodatkowej.

11. Wykaz istotnych pozycjiczynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych.

W jednostce występują rozliczenia międzyokresowe przychodów i ich strukturę prezentuje załącznik
nr 4 do lnformacji Dodatkowej.

3.2, Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku fundacji.

W roku obrachunkowym nie wystąpiły tego rodzaju zobowiązania.

3"3. Zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez fundację gwarancje i porqczenia,

W roku obrachunkowym nie wystąpity tego rodzaju zobowiązania,

ll. Objaśnłenia do Rachunku Zysków i §trat

1. Struktura rzeczowa ( rodzaje działalności} przychodów z działalnościjednostki.

Przychody ogółem: 436974,6a PLN co stanowi 100 % przychodów ogółem

Szczegółową strukturę przychodów jednostki prezentuje załąeznik nr 5 do lnformacji Dodatkowej

2. Wysokość i wyjaśnienie przycuyn odpisów aktualizujących środkitrwate.
W fundacji nie wystąpiła potrzeba dokonania tego rodzaju odpisów

3. lVysokość iwyjaśnienie pnyczyn odpisów aktualizujących zapasy.

W fundacji nie wystąpiła potrzeba dokonania tego rodzaju odpisów, ]



4, lnfornracje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku abrachunkowym

lub prłewidzianej do zaniechania w roku następnym.

Fundacja nie zaniechała w 2018 roku żadnąo rodzaju działalności i nie przewiduje tego rcdzaju

zdarzeń w roku następnym.

5. ftolliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od

wyniku finansowego brutto prezentuje załącenik nr 6 do lniormacii Dodatkowej.

6. lnforrnacia o kasltach wytworzenia produktów na własne potrzeby oraz o kosztach rodzajovuych.

Jednostka sporządza rachunek zysków i strat w wersji porównawctej i w związku ż tym informacja o

ww. kosztach jest podana w caęści D rachunków zysków i strat,

7. lnformacja o kgsztach wytrłorzenia środków trwałych w budowie, środków trwałyc h na wtasne
potrzeby jednostki.

W roku obrachunkowym 2018 nie wystąpiĘ zdarzenia t€o rodzaju.

8. Poniesione w ost§tnim roku i planawane na następny rok nakłady na nie finansowe akĘwa trwałe
prezentuje załącznik nr 7 do lnformacji Dodatkowej.

9, Szczegółową informację o strukturze kosztów fundacji prezentuje załącznik nr 8 do lnformacji

Dodatkowej.

l tl. Obidśnienia niektórych zagadnień osobsrych

1. lnformacja o przeciętnym w roku obrachunkowym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe.

Fundacja nie zatrudniała w roku obrachunkowym prac§wników na podstawie umowy o prdcę.

2. lnformacja o wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniami z zysku. wypłaconych lub należnych

<rsobom wchodzącyrn w skład organów zarządzających i nadzorujących,

3. lnformacja o pożycrkach i świadczeniach o podobnym charakterze udzielonym osobom

wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzoruĘcych fundację,

W roku obrachunkowym 2018 nie wystąpiły zdarzenia tego rodaaju.

lV. Obtaśnienia niektórych srczególnyń zdałzań

1. tnformacje o znaczących zdarłeniach dotyczących lat ubiegłyeh ujętych w sprawczdaniu roku

ohrachunkowego.

W roku obrachunkowym 2O18 rrię wystąpiĘ zdarzenia tego rodzaju.

2.|nformacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiĘ po dniu bilansowym, a nie uwzględnionych w

sprawozdaniu fi nansowym,

W roku obrachunkowym 20t8 nie wystąpiły zdarzenia tego rodzaju.



3. przedstawienie dokonanych w roku obrachunkowym zmian zasad { polityki} rachunkowoŚci, w Ęm
metod wyceny oraz zmian sposobu sporządzania sprawozdania finanSowego, jeżetiwywierają one

istotny wptyw na sytuację majątkową, finansową i wynik finansqwy jednostki, ich przyczyny i

spowodowaną zmianami kwotę wyniku finansowego oraz zmian w kapitale {funduszu} wtasnYm.

W roku obrachunkowym 2018 nie wystąpiły zdarzenia tego rodzaju

V. Wyiaśnienie powainych ragroźeń dla kontynuac|i działalnoŚd

Tak jak to zostalo stwierdzone we wprowadzeniu do sprawozdania finansoweg§ w fundacji nie

istnieje zagrożenie dla kontyn uow§ nia dziatalności.

Vl, lnne istotne informacje

W lnformacji Dodatkowej podane zostały wszy§tkie istotne informacje uszczegóławiające wybrane

pozycje bilansu i rachunku zysków i strat oraz charakteryzujące prowadzona przer fundację

dziafalność statutową.

W ocenie Załządufundacji przedstawiony zakres objaśnień pozwala w sposób prawidłowy oceniĆ

sytuację majątkową, finansową oraz wynik finansovyy jednostki.

1arządnie posiada żadnych innych nie ujawnionych w przedmiotowym opracowaniu informacji, które

mogłyby w istotny sposób tę ocenę zmienić.

Na tym oświadczeniu Zarządu lnformacja Dodatkowa stanowiąca integralną częŚĆ sprawozdania

finansowego za rok 2018 Fundacji lnsĘtut Równowagi §połeczno - Ekonomicznej zostaje

zakończona,

dnl"ń^ln^__ 1>,n 
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Fundacja Instyiut Rawnowagi §połeczno-Ekonomicznei
81-§72 Gdynia ul. Gryfa Pomor§kie§o 48cl9

BILA§§ sporządzony na daień 3!..12.2018 r.
na pcd§iąwie ułłąfanika 1 - u§ta$JY ł rąchunkowoścl

AKTYWA

wvszczeoólnienie aktvwów
§tan akłvwów rra dzień;

01,01,2018 31.12.2018
1 2 3

Ą. AKTyr,!{A TRWAŁE

i" v{6rtośei niematsrialn€ i prawne
II. Rueczowe akfywa trwałe
iii. Należności długoterrninowe
IV, InWestYcje dł;goterminowe
V, Długoterminowe rożliczenia młędzyokresowe

B._A§TY$,A qpROTqw§

L Zapa§Y
II. Należności krótk*termłnowe
IIL lnwestycje krótkoterminow€
lV. Krótkoterminowę rozliczenia młędzyokresowe

c. §AtEiNE WPŁATY I{A KAPITAŁ (FuHDu§z) poD§TAtń,owY

0Io0 o§0

ż?.6 !96,19 68 83§,48

aż9,2ą
żżs 366-9§ §a a35-40

D. upzlAŁY iAl(cJE}ltrlA9ł{E

Aktywa razem 226 
'96,19

68 83§.4fi

pA§YlłlA

wvszczecólnlenie oasvwów
stafl DasvWoW na clż€n:

U !. U !.4u lU

l ż 3

A. FUNDu§z WŁA§NY

tr. KapitĘł (fundusz) podstawowy {fundusz statutowy)
IL Kapitał (fundusz statutowy)
ill Ka§itał {fundusz) z aktualizacji Wyceny
lV. pozo§tałe kapitały (fundusze) fezer$jcwe
V. Zysk {strata) złat ubie§łycb
VI. Zysk (strala) netto
VIi, Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wieikość ujemna)

l. Rezerwy na zobowia;ania
II. Zobowłązania długoterminoure
IIl. ZobowiąZania kńtkoterminowe
Iv, RoZliczenia międzYokresowe

-10 lz2,91 4 ż?7,27

1 000.00 1 000,0c

1 ?)} -91 j ?77.7?

23ó 419,10 6{ 558,13

Jó )lU,5l. 766,91
197 89B.7g 63 7§1^.2?

Pa6Y§ra raż*m 226 196,!,§ ao otE,dv9 ugJtęU

-ćł 
J-

Zarąd Jednostki

ą^- ., ł|-/L.ęr Ą',Ą§-

Eiżaieła Barszcz
§**--



Fundacja Instytut Równowagi Społeczno-Ekonomicznej
81-57ź Gdynia
ul. Gryfa Pomgrskie§o 48cl9

R&cHrrłłEK eY§§Ó!,v ! §TRAT sBolządzeRy na daień 3*.12,2Bt& r,
na pod§tawi€ załącznika 1 - ustawy o rachunkowości (wariant katkulacyjny)

Poz Wyszctególnienie
kvfotĘ za rok

rtnnrzaalai
kwota zą rok-

rr}rrotaww
2aal 2 o18,Bo

1 Ł 3 a

A Frzychody n€tto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów
I przychody z działalności odpłatnej

Przychody z działalności nieodpłatnej
II przychódy ż pozostałej działalności statutowej
B Ko$et9 sprzedanych produktórł, towarów i rnatęriałów
I Koszty działalności odpłatnei
II koszty działainaści odpłatłej

Koszty d*iałalności statutoi^,ej
c zy§k t§trata} brutto ze sprzodażY (A-B}
t} koezty sprzedaży
E ko§zty ogólnego zarządu
F Zysk (§trata) ze sprzedaży (c-D-E}

§ Pozostałą przychody operacyjne
I zysk z tytułu rłzchodu niefłnansowych aktywów travałych
II Dotacje
1lI Darowizny
IV Inne prgychody operacyjne

H pole§tał§ko§ztyopąracyjne
I strata z twułu rezchodu niefinansowych akĘwów trwaĘch
fi Dotacje
IIi Inne koszty operacyjne

1 łysk (strata} z działalności oBeracyjnęj (F+§-H}

J Frzychody finan§oly€
J Dywidendy i udziaĘ w zyskach,
II Odsetki
Ili Zysk z tytułłl rozchodu aktywów finansowych
IV Aktłalizacja wartości aktywów finałsowych
V Inne

K Koslty finansowe
I Odsetki
1I §trata z tytułu rozchodu łktywńw finansowych
iit Aktualizacja wańości aktywów finansowych

i ru lnne
l

,L Zysk (strata) brutto (I+J-K)
1M Podatek dochodowy
ltt PozostaĘ obowiązkowa zmniejezania zysku (zwiększ, śtraty)
l

lO Zvsk (strata) netto (L-M-H}

a§5 708,23 727 §37.73
11 000,0a
25 890,46

855 708,23 ż16 a37.7s
33§ 463,81 ż3r.799,74

a35 ć63,81 23t ??9,z4
2a 244,4ż -3 §61,*9

2a z**,42 -3 661-49

o,o§ ?g9 336-8§

2s7 836,85
1 500.00

o,oo 2§2 398,09

202 398,09

2o 244,47 3 27ł,27

o.oo §,Os

o,oo o,os

2§ 244,4? 3 277,27

l§ l{4.42 3 277.27

Earząd Jędnostki

i,(b, 
a r iŁ*-

f--ł*a-l

", 

,,,_"u,,,"o,o.,i-;;,j=, - _' 
,". , :, 

-, ,l, ,* ii'r.,,.,',]"l"*,
'''"\ t;',. ;'l;,;_,,"ł:łl.. .,.,_'

'r*rŁ",ny*--
Wźr"ź-
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F u ndacja l nstytui Równowagi §połeczno-Ekonomicznej
81-572 Gdynia ul. Gryfa Pomorskiego 48c/9

Załącznik, nr 2

Dane. o strukturze kapitału statutowego

Lp, §truklura fubduszu
statuttrwego

Stan na
początek
okresu

Zwiększe
nia

Zmniejsz'e
nia

Stan na
koniec
roku

Fundusz statutowy ogółem 1000,00 0,00 0,00 1000,00

tJŁ^,r^^^_ qr"r-il^

tlr,} il-P-



Fundacja lnstytut Równowagi Społecano-Ekonomicznej
31-572 Gdynia ul. Gryfa Pomorskiego 48c/9

ZaĘcznik 3

zobowiazania

LP. Zobowiązania

Okres wymagalności

Do 1 roku
Pcwyżej t

roku do 3lat
Powyżej 3lat

do 5,1at -Porwźei 5-1at Ooóbm

1.

2,

Wobec jednostek powiązanych

a) z $tułu dosataw i usfug

b} inne 
]

Wcbec pozosta§ch jednostek

a) kredyty i poĘczki

b) inne zobowiązania finansowe

c) z tytułu dostaw i usfug

d) zaliczki na dostawy

e) zobowiązania wekslowe

,f)) z ty,l. Podatków, ceł, składek ZU§
g) z §tułu wynagrodzeń etatowych

ih} z tytułu wynagr. Umów ąłłłilnoprawnych
l

1i) inne

0
0

0
0

766,91
0
0
0
0
0

0

0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0]

0

n

0
0
0
o
0
0
0
0

0]

0

0
0
0
0
§
0
0
0
CI

0
0

0
0

766,91
0
0
0
0
0
0

!Ęltl:'stł ii
1' -'aTU+ *"lnot.,Ął ńl tpnJ nr
[ , "r:. *.j;il,".:::}l:;!1l§3rl

,"' : 
- 

'"rn'", 
rłl. CĘ,ta Fornorsk,ł i^ "_*i

r !lr v. -,-*.i ió ;J, ri§GON 22J3'§l4J



F undacja l nst$ut Równowagi S połeczno-Ekonomicznej
81-572 Gdyłia ui. Gryfa Pomorskiego 48c/9

1ałącznik4

Struktura rozliczeń międzyokresow}ch pzychodów.

LP.
Rozliczinia miedzvokręsowe przvchodów

krotkoterminowe Dfugoterminowe

1,

2.

3.

4.

Umowa RWB/--W1 429/WRs/2 1 2/U-W.-BlEŻ201 8

Umowa RWB-W1 502^^/RSl2ż2lU-W, Bież./201 8

RPPi4 06.02. a3-22-a0 § l 17-00 cWRiD

proiekty międzwarodowe

889,62

4549,1Ą

3§638,23

27714,23

rcół-eul 63791,2?

-%

L?łi§,W
@ i,§ilf':y,

, u"r8

r*Ąr"rr--}*n; l,-
; j 1,1 ,{'l \
Ir\lJJą^L WruU

t



Fundacja lnst$ut Równowagi §połacano,Ekonomicznej
81-572Gdynia ul: Gryfa Pomorskiego 48cl9

ZaĘcznik 5

Struktura przychodów

l
Ł/§r itĄĄ*_--

F|dl1{.1,,ł ,l I

; l ;" i .*]łiłlo6; 
,eną;6;,ę{;{Di'il,f]i.,u| l tip'*,!-

,..."] 
*'Y'"*, ł,ll. fĄ{s Fornorskę,_. -*;

,,., -----; rć i .'j, fr,iS3l{3łtą.6ln;*-

..il
0t.t pa

U^*

stan na dzień
31.12.2018

399§6,
15651 1,

@ości statutowej nieodpłatnej
Umowa RWB/--W1 42slwRsl2 1 2/U-w.-stEłzOt s
Umowa RWB-W/I 502MRSi222lU-W.Bież./201 8

Przychód z projektu STP - Wisyty studyjne

06,02.02-22_00 1 7J1 7_00 cWRiD

iekt STRENGTH THROUGH §OLIDARiTY

celowe

z tiziałalno sci §tatutowej odpłatnej

prrychody operacyjn€



F u ndacja l nstytut Równowagi §połeczno - Ekononnicenej
81-572 G,ciańsk
ul. Gryfa Pomorskiego 48cJ9

ZaĘcanik nr. 6

433697

Obliczenie podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym za 2018 rok

Korekta wyniku brutto vfynik na sprzedaży śr.Tnra§ch 0,0C

Kore
kty

lvyhi
ku

brutt
o

Łysk zę zbvcia nief. Al(tWóWtntrałYch 0,0c
§aldo MA svntetvki róźnice kursowe 0,0c
saldo Ma syntetvki snrzedaż inwesiycii 0,0c
przychody wg ksiąg 436974,6c
Strata ze zbucia nief, Akt. Trwafuch 0,0c
§aldo wN svntetyki różnice kursowe 0,0c
§atdo WN syntetyki sprzedaż inwestycji 0,0c
koszty wg ksiag 433697,33

podatkowe wcześłiej wyĘczone z RZ}S lub przychodów

u k§ąg nie będałe 0

L&"l'rłr^--

łrŃ,L
t[ry^'Ł**

#-s"*a-l ,^ł .- l-',l,n*,i l\
] . l:'TłTińl.n!1llłi:| 

t.Ppiri,
L ;.r?} - -.- j;:.:-::1,Yli:l].:3ll

- \ J.il,i.l, itl, f.'il'rJ F*t466l,',,, ,- ,. :l §lf g- -** - l,ł ł;}, |.;j$ ^:ry ź2l3_.ri +_; 
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F u nda€a l n§ytut Równowagi § połeczno-Ekonomicenej
81,572 Gdynia ut. Gryfa Pomorskiego 48cl9

Załącznik 8

struktura kosztów

,|,; ; ]"u'' 
r " " ",- r" ;; ; *;';:_" 

;;a,.;:1,:, ", ;ili:;:łt i.rć;l Jtł: /-*-*JłolJ, Ft§G: iĄr?łr*uiro.' -''

LP.
'Kateoorie

§tan na dzień
31.12.201&

Przychodyzdziałalnaścistatutowejnieodpłatnej
Umoala RWB/--W/1 429lwRsl21 2/t lw.-BeŻzot e

Umowa RWB-W1 502MRS/222IU-W,Bież./2018

Pzychód z projektu STP - Wiz$y studyjne

RPPM 06,02, a2ł2-0a17 l 17_0§ cWRiD
PoWERAE-2018_PL01
projękt STRENGTH TttRoUGH §oLlDARlTY
projekt VlM
pnlekt lniegration through Educalion
projekty międzyn.

Przychody z działalno sci §tatutowej oddarnej

Pozoslałe koszty operacyjne

14110,38
38950,86
32666,85
71531,77
17890,46
1430,62

3995s,40
156511,77
16848,50
1t000§0
3;e799,72

:cół,rnł 433697,33


