Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2006 rok
1. Nazwa, siedziba i adres organizacji
FUNDACJ CENTRUM EDUKACJI LIDESKIEJ
2. Informacje o posiadanych jednostkach organizacyjnych (zarówno sporządzających
samodzielne sprawozdania finansowe, jak też nie sporządzających takich sprawozdań)
Nie dotyczy
3. Podstawowy przedmiot działalności wg PKD
Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana
4. Wskazanie właściwego sądu prowadzącego rejestr lub innego organu prowadzącego
rejestr, data wpisu, numer w ewidencji oraz statystyczny numer identyfikacyjny
w systemie REGON
Sąd Rejonowy dla m. St. Warszawy w Warszawie XIII wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego
5. Dane dotyczące członków zarządu (imię i nazwisko oraz funkcja)
1) Płócińska Małgorzata – prezes zarządu
2) Ochremiak Andrzej – wiceprezes zarządu
6. Określenie celów statutowych organizacji
Celem Fundacji jest:
Wyrównywanie szans rozwojowych dla różnych grup społecznych, przeciwdziałanie
wykluczeniu społecznemu oraz wspieranie osób zagrożonych marginalizacją w
podejmowaniu aktywności na rzecz kompleksowego rozwoju oraz poprawy efektywności
działania i jakości życia na wymiarach osobistym, rodzinnym, społecznym, zawodowym i
ekonomicznym.
Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1. Opracowanie, pilotowanie, wdrażanie, rozpowszechnianie, monitorowanie i
ewaluowanie nowatorskich programów, modelowych rozwiązań, materiałów
edukacyjnych oraz nowoczesnych strategii w zakresie edukacji, pomocy
psychologicznej, pedagogicznej
i socjalnej
2. Działania profilaktyczne, edukacyjne i terapeutyczne wspomagające rozwój osobisty
i zwiększenie roli rodziny realizowane na poziomie indywidualnym,
instytucjonalnym
i społecznym na rzecz osób niepełnosprawnych, rodzin dysfunkcyjnych zagrożonych
alkoholizmem, narkomanią, bezdomnością, bezrobociem, prostytucją, przemocą,
chorobami psychicznymi
3. Prowadzenie działalności badawczej, szkoleniowej, warsztatowej i treningowej
służącej podnoszeniu efektywności i jakości działań edukacyjnych, profilaktycznych,
terapeutycznych i organizacyjnych
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4. Upowszechnianie dostępu do działań edukacyjnych, profilaktycznych i rozwojowych
dzieciom, młodzieży i osobom dorosłym ze środowisk dysfunkcyjnych (akcje
promocyjne, imprezy, giełdy pracy, festyny)
5. Budowanie współpracy między różnymi organizacjami i osobami na forum krajowym
i międzynarodowym na rzecz rozwiązywania problemów wychowawczych,
edukacyjnych
i społecznych (konferencje, seminaria, giełdy tematyczne)
6. Inicjowanie i propagowanie politycznej, społecznej, kulturalnej i gospodarczej
aktywności kobiet, osób niepełnosprawnych, mieszkańców wsi i małych miasteczek
oraz członków rodzin dysfunkcyjnych
7. Promocję zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i
zagrożonych zwolnieniem z pracy
8. Kształcenie świadomości kobiet i mężczyzn w oparciu o zasady równości
9. Działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
10. Upowszechnianie i ochronę wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a
także działań wspomagających rozwój demokracji
11. Działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy
między społeczeństwami
12. Promocję i organizację wolontariatu
13. Członkostwo w organizacjach zrzeszających fundacje polskie i zagraniczne o celach
statutowych zbliżonych lub tożsamych z celami Fundacji
Wyżej wymienione cele stanowią działalność pożytku publicznego i będą realizowane w
obszarach: oświata, kultura, dobroczynność, ochrona zdrowia i pomoc społeczna.

1. Wskazanie okresu trwania działalności organizacji, jeżeli jest on ograniczony w statucie
Nie dotyczy
2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym
Roczne sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2006.
3. Wskazanie czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu
kontynuowania działalności przez organizację w dającej się przewidzieć przyszłości oraz
czy nie istnieją okoliczności wskazujące na poważne zagrożenia dla kontynuowania przez
nią działalności.
Roczne sprawozdanie sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności przez
organizację, co najmniej 12 miesięcy i dłużej.
Nie są nam znane okoliczności, które wskazywałyby na istnienie poważnych
zagrożeń dla kontynuowania przez organizację działalności.
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REGON: 015208022
RACHUNEK WYNIKÓW
na dzień 31 GRUDNIA 2006
Rachunek wyników sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra
Finansów z 15.11.2001 (DZ. U. 137poz. 1539 z późn. zm.)
Kwota za
poprzedni rok
obrotowy

Pozycja

Wyszczególnienie

Kwota za bieżący
rok obrotowy

1

2

4

3

A.

Przychody z
działalności
statutowej

359530,69

560002,3

I.

Składki brutto
określone
statutem

II.

Inne przychody
określone
statutem

359530,69

560002,3

1

Przychody z
działalności
statutowej
nieodpłatnej
pożytku
publicznego

340746,53

0

2

Przychody z
działalności
statutowej
odpłatnej pożytku
publicznego

3

Pozostałe
przychody
określone
statutem

18784,16

B.

Koszty realizacji
zadań
statutowych

340900,41

536671,7

1

Koszty realizacji
zadań
statutowych
działalności
nieodpłatnej
pożytku
publicznego

340546,71

0
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2

Koszty realizacji
zadań
statutowych
działalności
odpłatnej pożytku
publicznego

3

Pozostałe koszty
realizacji zadań
statutowych

353,7

C.

Wynik finansowy
na działalności
statutowej
(wielkość
dodatnia lub
ujemna) (AB)

18630,28

23330,6

D.

Koszty
administracyjne

3699,89

6202,9

1

Zużycie
materiałów i
energii

0

2786,94

2

Usługi obce

1224,42

2052,8

3

Podatki i opłaty

570

295

4

Wynagrodzenia
oraz
ubezpieczenia
społeczne i inne
świadczenia

163,47

1038,16

5

Amortyzacja

1708

0

6

Pozostałe

34

30

E.

Pozostałe
przychody (nie
wymienione w
pozycji A i G)

F.

Pozostałe koszty
(nie wymienione
w poz. B, D i H)

G.

Przychody
finansowe

10,04

23,16

H.

Koszty finansowe

620,25

4,73

I.

14320,18
Wynik finansowy
brutto na
całokształcie
działalności
(wielkość
Sprawozdanie finansowe Fundacja C.E.L 2006
Strona 4 z 10

17146,13

dodatnia lub
ujemna) (CD+E
F+GH)
J.

Zyski i straty
nadzwyczajne

I.

Zyski
nadzwyczajne 
wielkość dodatnia

II.

Straty
nadzwyczajne 
wielkość ujemna

K.

Wynik finansowy
ogółem (I+J)

I.

Różnica
zwiększająca
koszty roku
następnego
(wielkość ujemna)

II.

Różnica
zwiększająca
przychody roku
następnego
(wielkość
dodatnia)

0

0

14320,18

17146,13
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REGON: 015208022
31 GRUDNIA 2006R
Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (DZ. U. 137Poz. 1539 z późn.zm.)
Wiersz

AKTYWA

Stan na

Wiersz

PASYWA

Stan na

1

2

koniec roku

początek roku

1

2

koniec roku

początek roku

A

Aktywa trwałe

6100

8662

A

Fundusze własne

34501,91

20181,73

I

Wartości niematerialne i
prawne

I

Fundusz statutowy

20181,73

3035,6

II

Rzeczowe aktywa
trwałe

4270

6832

II

Fundusz z aktualizacji
wyceny

III

Należności
długoterminowe

1830

1830

III

Wynik finansowy netto
za rok obrotowy

14320,18

17146,13

IV

Inwestycje
długoterminowe

1

Nadwyżka przychodów
nad kosztami (wielkość
dodatnia)

14320,18

17146,13

V

Długoterminowe
rozliczenia
międzyokresowe

2

Nadwyżka kosztów
nad przychodami
(wielkość ujemna)

B

Aktywa obrotowe

B

Zobowiązania i rezerwy
na zobowiązania

419583,83

36839,56

I

Zapasy rzeczowych
aktywów obrotowych

I

Zobowiązania
długoterminowe z
tytułu kredytów i
pożyczek

II

Należności
krótkoterminowe

II

Zobowiązania
krótkoterminowe i
fundusze specjalne

668,33

36839,56

1

Kredyty i pożyczki

2

Inne zobowiązania

668,33

36839,56

3

Fundusze specjalne

447985,74

305442,44

47025,49

742,44

III

Inwestycje
krótkoterminowe

142543,3

46283,05

III

Rezerwy na
zobowiązania

1

Środki pieniężne

142543,3

46283,05

IV

Rozliczenia
międzyokresowe

418915,5

0

2

Pozostałe aktywa
finansowe

1

Rozliczenia
międzyokresowe
przychodów

418915,5

0

C

Krótkoterminowe
rozliczenia
międzyokresowe

0

1333,8

2

Inne rozliczenia
międzyokresowe

Suma bilansowa

454085,74

57021,29

454085,74

57021,29

Suma bilansowa

Fundacja Centrum Edukacji Liderskiej
Informacja dodatkowa za 2006 r.
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