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Zasady rachunkowosci

Jednostka dzialana podstawie przyiqtej dokumentacjizasad (porityki) rachunkowosci.

Metody wyceny aktyw,6w i pasyw6w

Fundacja zastosowala nastgpujqce. zasadywyceny aktyw6w i pasyw6w:
'stawki odpis6w zu2yciarzeczowych aktvw6wtrwjlvch .stosowano weOtug postano ie6 ustawy z 15.02.1gg2 r. o
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Dodatkowe informacje i objasnienia do sprawozdania finansowego

I.FUNDACJAABCXX|- Cal,a Polskaczty',adzieciom zostala zalo2onaaktem notarialnymzdnia 15.10.1998 r.przez
Fundatora p. lreng Ko2miriskq. Wla6ciwym ministrem jest Minister Zdrowia i Opieki Spolecznej.
2.Od grudnia 2007 r. Fundacja u2ytkuje pomieszczenia biurowe przy ul. Rosola 44a w'Warszawie.
3.Na dzieh 31 .12.2018 r. warto66 brutto lokalu wynosi 814.987,00 zi umorzenie 220725,6121, wartos6 brutto
urzqdzen technicznych to 33.960,00 zl, umorzenie 22.879,52 zl, warto66 brutto oraz wartosd umorzenia pozostalych5r gr. ,zlikwidowanourzqdzenia'te Etk to naliczono umorzenie lokaluw tec
4. zm zlotych 57.42O,13 zl
przeznaczono na fundusz zapasowy.
5.W 200 goterminowy kredyt bankowy na zakup lokalu, kt6rego termin splaty uplywa w
2023 r' - osi 48.660 zl. Wszystkie pozostale zobowiqzania wy[azan" w bilansie'sqwymaga u.
6'Fundacja prowadzi dzialalno66 gospodarczq, kt6ra polega na reklamowaniu sponsor6w, sprzeda Zy ksiq1ek,
prowadzeniu wyklad6w i szkolefi.
7 'W. rozliczeniach miqdzyokresowych przychod6w wykazano czq56 Sodk6w z olrzymanych 3 dotacji, kt6re bgdq
wydatkowane w kolejnych okresach.
8.Przychody z darowizn wyniosly 408.526,80 zl (w tym 1% podatku 44.650,80 zl), z dotacji i grant6w 1 .209.31 0,74 zt
z dzialalno6ci gospodarczej 329.636,03 zl oraz ze sprzeda2y ksiqzek 117.553,78 zl i pochodlily od podmiot6w
polskich.

Przecigtne zatrudnienie wynioslo 5 os6b.
1 0.Czlonkowie Zarzqdu pobrali wynagrodzenie na podstawie um6w o pracQ oraz um6w cywilno - prawnych w
'amach realizowanych projekt6w w lqcznej kwocie 1 

'16.988,92 zl, innych transakcji nie prieprowadzali. Czlonkowie
zarzEdu nie otrzymuiE wynagrodzeh z tytulu pelnienia funkcji w Zarzqdzie.
11 . Koszty wedlug rodzaj6w w 2018 r. wyniosly:
- amortyzacja 24.531,54 zl,

zu2ycie material6w i energii 235.214,09 zl,
uslugi obce 693.031,71 zt,

- podatki i oplaty 3.662,01 zl,
- wynagrodzenia 767.236,08 zl,
- ubezpieczenia spoleczne i inne Swiadczenia g6.077,J4 zl.
- pozostate 8.593,34 zl.
1 2_. KoszIy poszcze g 6l nych proj ekt6w przedstawi ajq s i q nastgpuj qco :

- Cala Polska CzyLaDzieciom - og6lne koszty kampanii- 4S4.S6-9,aS zt,
- zbior opowiadari o mechanizmach psychologicznych iwarto6ciach noralnych - 18.000,00 zl,
- grant na szkolenie umiejetnoSci cyfrowych dzieci - g00.562,15 zt,
- Instytut Ksiq2ki - 200.000,00 zl,
- Gran Wyszehradzki - 1 1.006,50 zl,
- wychowanie przez czytanie - program edukacyjny dla szk6l - 161.000,00 zl.
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Dodatkowa informacja dotyczqca podatku dochodowego
Rok bieZqcy Rok poprzedni

A, Zysk za rok obrotowy 350 017,66 57 420,13
B. Przychody zwolnione z podatku 103 245,41 0,00
C. Przychody niepodlegajqce opodatkowaniu w roku bieZqcym do
opodatkowania w latach przyszlych 0,00 0,00

D. Przychody ujqte w ksiggach lat poprzedicyh, opodatkowane w roku
bie2acvm 0,00 0,00

E. Wydatki nie stanowiqce koszt6w uzyskania przychod6w 25 374,97 26 056,20
F. Wydatki ujgte w ksiggach lat poprzednich, stanowiqce koszty
podatkowe lat przyszlych 0,00 0,00

G. Wydatki ujgte w ksiggach lat poprzednich stanowiqce koszty
podatkowe roku bieZqcego 0,00 0,00

H. Strata z lat ubieglych zmniejszajqca podstawg opodatkowania w
roku bieZqcym 0,00 83 476,33

l. Inne zmiany podstawy opodatkowania -272147,22 0,00

J. Podstawa podatku dochodowego A- B - C + D + E + F - G - H + | 0,00 0,00

K. Podatek dochodowy 0,00 0,00
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Fundacja ABCXXI CAI-A POLSKA CZYTA DZIECIOM. NtP: 119-21-76-860

- "r''
ABCXXI-e r)lska czyta dzieciom
'r. rl.osu,d +'lA, 02-786 Warszawa

tet 226483891(92)
NIP: 11 32176860; KRS: 0000097051

BILANS
Sporzqdzony na dzie6: 31.12.2018

(pieczg6 jednostki)

Stan na dzief
31.12.2018 31.12.2017

AKTYWA
A Aktywa trwale 0 605 341.87 629 873,41

l. Warto6ci niematerialne i prawne 0: 0,00 0,00
ll. Rzeczowe aktwa tMale 0l 605 341,87 629 873,41
lll. Nale2noSci dlugoterminowe 0, 0,00 0,00
lV Inwestycje dlugotermi nowe 0t 0,00 0,00
V. Dlugoterminowe rozllczenia miedzyokresowe 0l 000 0,00

B. Aktywa obrotowe 0 1 532 860,55 196 847,78
l. Zapasy 0l 40 528,61 33 663,99
ll. Nale2no6ci kr6tkoterminowe 0{ 112 486,49 32 738,92
lll. Inwestycje krotkoterminowe 1 379 845,45 130 444,87
lV. Kr6tkoterminowe rozliczenia miedzvokresowe tt 0,00 000

C. Naleine wplaty na fundusz statutowy 0,00 0,00
Aldywa razem 2138 202,42 826721,19

PASYWA
A Fundusz wlasny 472135.89 122118,23

l. Fundusz statutowy 14 5 000,00 5 000,00
ll, Pozostale lundusze 0,00 0,00
lll. Zysk (strata) z lat ubieglych 117118,23 59 698,1 0
lV. Zysk (strata) netto 350 017,66 57 420,13

B, Zobowiqzania i rezerwy na zobowiqzania 1 666 066.53 704 602,96
l. Rezenovv na zobowiazania 0,00 0,00
ll. Zobowiqzania dlugoterminowe 2l 154 190,00 251 510,00
lll. Zobowiqzania kr6tkolerminowe 21 503 488,68 453 092,96
lV. Rozliczenia miedzyokresowe 21 1 008 387,85 0,00

Pasyriva razem 2138 202.42 826721,19
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RACHUNEK WYNIKOW
Sporzqdzony za okres: 01,01.2018 - 31 .12.2018
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