Stowarzyszenie "Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej"
Ks. Ignacego Kłopotowskiego 9/31, 03-718 Warszawa
KRS 0000337613
NIP 1132785116
REGON 142068427

Informacje uzupełniające do bilansu:
1) kwota wszelkich zobowiązań 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;
wszelkie zobowiązania dotyczące emerytur oraz jednostek powiązanych lub
stowarzyszonych są ujawniane odrębnie,
0,00 zł
2) kwota 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,
0,00 zł
3) uzupełniające dane o aktywach i pasywach,
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,
Rodzaj przychodu
Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej
"Gender Equality and Political Leadership" Erasmus +

Kwota przychodu
215 349,10 zł
42 612,81 zł

Dotacja instytucjonalna Fundacja Batorego
82 537,48 zł
"Edukacja globalna tu i teraz. Perspektywa antydyskryminacyjna
jako kryterium jakości edukacji globalnej." Program Współpracy
Rozwojowej MSZ RP 2017

30 113,70 zł

"CyberSense.eu" Fundacja Evensa

31 680,00 zł

"Empowering Networks of Inclusion in Poland" Erasmus +

21 205,11 zł

Darowizny

3100,00 zł

Składki członkowskie

4100,00 zł

Przychody z działalności statutowej odpłatnej

1500,00 zł

Przychody z działalności gospodarczej

0,00 zł

Pozostałe przychody operacyjne

0,00 zł

Przychody finansowe

8,15 zł

SUMA PRZYCHODÓW

216 857,25 zł

5) informacje o strukturze poniesionych kosztów
Rodzaj kosztu
Koszty działalności statutowej
nieodpłatnej
"Gender Equality and Political Leadership"
Erasmus +
Dotacja instytucjonalna Fundacja Batorego
"Edukacja globalna tu i teraz. Perspektywa
antydyskryminacyjna jako kryterium
jakości edukacji globalnej." Program
Współpracy Rozwojowej MSZ RP 2017

Kwota kosztu
217 264,38 zł
51 154,05 zł
81 844,49 zł

30 113,70 zł
"CyberSense.eu" Fundacja Evensa
31 680,00 zł
"Empowering Networks of Inclusion in
Poland" Erasmus +
21 205,11 zł
Inne koszty statutowe
1 267,03 zł
Koszty działalności statutowej
odpłatnej
Pozostałe koszty operacyjne
Koszty finansowe
KOSZTY OGÓŁEM

1 500,00 zł
0,06 zł
74,91 zł
218 839,35 zł

6) dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego
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;
Przychody z 1% wyniosły w roku sprawozdawczym 0,00 zł, organizacja otrzymała status
pożytku publicznego w bieżącym roku, przychody są spodziewane w roku 2018.

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.
8.1. Zastosowano rozliczenia międzyokresowe przychodów z tytułu wpływu środków z
dotacji na realizacje następujących projektów:
Projekt CyberSense.eu - wpłynęło 55799,78 zł środków, wykorzystano – 31 680 zł, do
przeniesienia- 24 119,78 zł
"Empowering Networks of Inclusion in Poland"- wpłynęło 87 580,50 zł, wykorzystano 21
205,11 zł, do przeniesienia – 66 375,39 zł.
Łączna kwota rozliczeń międzyokresowych kosztów – 90 495,17 zł
8.2 Wyliczenia do rozliczenia podatku CIT

przychody podatkowe, art. 12 ustawy
CIT
"Gender Equality and Political
Leadership" Erasmus +
Dotacja instytucjonalna Fundacja
Batorego
"Edukacja globalna tu i teraz.
Perspektywa antydyskryminacyjna
jako kryterium jakości edukacji
globalnej." Program Współpracy
Rozwojowej MSZ RP 2017
"CyberSense.eu" Fundacja Evensa
"Empowering Networks of Inclusion
in Poland" Erasmus +

darowizny
składki
odpłatna
przychody finansowe
koszty
Konto
Fundacja Batorego – dotacja
instytucjonalna
Erasmus + projekt GEPLE
Fundacja Evensa projekt
Cybersense
Fundacja Edukacja dla Demokracji
Erasmus + projekt KA1

nieodpłatna poza-projektowe
odpłatna
zwolnienia
17.1.53

0

42612,81

0

82537,48

0
0

30113,7
55799,78

0
0
0
0
0

87580,5
3100
4100
1500
8,15
307352,42

Saldo Wn
81844,49 KUP
0 KNUP 16.1.58
31680
0
0
1267,03
1500
116291,52

KUP
KNUP 16.1.58
KNUP 16.1.58
KUP
KUP

130193,31 Erasmus +

17.1.47
17.1.40
17.1.6c

(data i podpis osoby której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych )

30113,7 FED
4100 składki
26 653,89 OPP

(data i podpis kierownika jednostki, a
jeżeli
jednostka
kieruje
organ
wieloosobowy, wszystkich członków tego
organu)
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