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CZĘŚĆ I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego i dane
rejestracyjne
1.1.

Fundacja American Councils For

Nazwa:

International Education
1.2.

ul. Oleandrów 6

Adres:

00-629 Warszawa
1.3.

Forma prawna:

Fundacja

1.4.

Rejestracja:

13-04-2016

1.5.

Nr REGON:

364197199

1.6.

NIP:

7010567002

1.7.

Rodzaj

przeważającej Działalność

działalności (kod PKD):

członkowskich,

pozostałych
gdzie

organizacji
indziej

niesklasyfikowana (94.99.Z)

2. Władze
Władzami Fundacji są:






Miller Brad Louis - Członek Zarządu
Wilson Catherine Helen - Członek Zarządu
Hettlinger Graham - Członek Zarządu
Curtis Michael Patrick - Członek Zarządu
Dobrosz Piotr - Członek Zarządu

3. Misja i cele statutowe
3.1. Misja
Jako lider w edukacji międzynarodowej, wymianie akademickiej, nauce
języków obcych oraz badaniach, American Councils przygotowuje jednostki i
instytucje, aby odnosiły sukces w coraz bardziej wzajemnie połączonym i
szybko zmieniającym się świecie.
3.2.

Cele statutowe

Celem Fundacji jest działalność edukacyjno-kulturalna, szczególnie w zakresie
organizowania wymiany, promocji i pomocy edukacyjnej dzieci, młodzieży
oraz osób dorosłych między Rzeczpospolitą Polską a Stanami Zjednoczonymi
Ameryki Północnej oraz działalność edukacyjno-kulturalna, mająca
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szczególnie na celu wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w
Polsce, promowanie postaw obywatelskich oraz zbliżenie narodów oraz
państw świata.
3.3.

Statutowe środki realizacji

Fundacja dla realizacji swoich celów podejmuje następujące działania:
a) organizowanie wyjazdów edukacyjno-kulturalnych do Stanów
Zjednoczonych oraz innych krajów dla młodzieży i dorosłych,
b) organizowanie kursów, wystaw, pokazów, odczytów, dyskusji,
sympozjów, seminariów, konferencji, warsztatów, kampanii i programów
edukacyjnych i kulturalnych itp., zgodnych z celami fundacji,
c) współpracę z instytucjami publicznymi i niepublicznymi oraz
organizacjami pozarządowymi, działającymi w zakresie objętym celami
Stowarzyszenia,
d) organizowanie współpracy międzynarodowej z instytucjami i
organizacjami o podobnych celach działania,
e) propagowanie rozwoju edukacji międzykulturowej, edukacji na rzecz
praw człowieka oraz edukacji globalnej w szkołach podstawowych,
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych,
f) prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie realizacji celów
statutowych,
g) prowadzenie badań naukowych i prac popularno-naukowych
poświęconych rozwoju edukacji międzykulturowej, edukacji na rzecz
praw człowieka oraz edukacji globalne,
h) fundowanie stypendiów naukowych, kulturalnych, artystycznych i
innych oraz wspieranie i udzielanie pomocy materialnej osobom
działającym na rzecz praw człowieka i obywatela oraz działanie na
rzecz osób niepełnosprawnych.
4. Podstawowe informacje dotyczące sprawozdania finansowego
a) Czas trwania działalności Fundacja jest nieograniczony
b) Sprawozdanie obejmuje okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.
c) Sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania
działalności w dającej się przewidzieć przyszłości. Nie istnieją
okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności.
d) Sprawozdanie zostało sporządzone zgodnie z przyjętymi zasadami
rachunkowości, z ustawą z dn. 29.09.1994 r. o rachunkowości
załącznik nr 6. Zapisy księgowe prowadzone są według zasady
kosztów historycznych z wyjątkiem środków podlegających
okresowym aktualizacjom wyceny według zasad określonych w
ustawie o rachunkowości oraz odrębnych przepisach.
e) Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod
wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), ustalenia wyniku
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finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego
w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru
Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne – klasyfikowane
według przepisów art. 16a do 16m ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o
podatku dochodowym od osób prawnych, wyceniane w cenach
nabycia netto pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne ustalane
metodą liniową z zastosowaniem stawek – dla składników nowych określonych w Wykazie stanowiącym załącznik Nr 1 do w/w ustawy.
Środki trwałe jednorazowo odpisywane w ciężar kosztów są to składniki
majątku o wartości początkowej nieprzekraczającej 3500,00 pln.
Aktywa obrotowe – według cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie
wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy
Inne aktywa i pasywa wycenia się następująco:
a. należności – w kwocie wymaganej zapłaty,
b. zobowiązania – w kwocie wymagającej zapłaty,
c. środki pieniężne – w wartości nominalnej,
d. fundusze własne oraz pozostałe aktywa i pasywa – w wartości
nominalnej.
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CZĘŚĆ II. Bilans na 31 grudnia 2017 r.

Fundacja American Councils For International Education
ul. Oleandrów 6
00-629 Warszawa

REGON
NIP
KRS
BILANS

364197199
7010567002
0000612180

na dzień 2017.12.31
AKTYWA

Stan na

2

A

Aktywa trwałe

I

Wa rtoś ci
ni ema teri a l ne i
pra wne

I

Fundus z s ta tutowy

II

Rzeczowe a ktywa
trwa łe

II

Pozos ta łe fundus ze

III

Na l eżnoś ci
długotermi nowe

III

Zys k (s tra ta ) z l a t
ubi egłych

IV

Inwes tycje
długotermi nowe

IV

Zys k (s tra ta ) netto

V

Długotermi nowe
rozl i czeni a
mi ędzyokres owe

B

Aktywa obrotowe

I

Za pa s y rzeczowych
a ktywów obrotowych

II

Na l eżnoś ci
krótkotermi nowe

III

Inwes tycje
krótkotermi nowe

1

Środki pi eni ężne

2

Pozos ta łe a ktywa
fi na ns owe

IV
C

2016-12-31

2017-12-31

0,00

1

0,00 A

2
Fundusze własne

2016-12-31
10 119,20
4 000,00

10 119,20

Zobowiązania i
rezerwy na
zobowiązania
Rezerwy na
18 357,23 I
zobowiązania
Zobowi ąza ni a
długotermi nowe z
II
tytułu kredytów i
pożyczek
Zobowi ąza ni a
III krótkotermi nowe i
fundus ze s pecja l ne
1
Kredyty i pożyczki
2

Inne zobowi ąza ni a

10 119,20

18 357,23 3

Fundus ze s pecja l ne

10 119,20

18 357,23 IV
1

2

10 119,20

18 357,23

2017-12-31
18 357,23
4 000,00

6 119,20

B

Krótkotermi nowe
rozl i czeni a
mi ędzyokres owe
Należne wpłaty na
fundusz statutowy
Suma bilansowa

Stan na

PASYWA

1

Rozl i czeni a
mi ędzyokres owe
Rozl i czeni a
mi ędzyokres owe
przychodów

6 119,20

8 238,03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 119,20

18 357,23

Inne rozl i czeni a
mi ędzyokres owe

Suma bilansowa

Da ta s porządzeni a :
2018-03-31

Podpi s

Agni es zka Ka s pers ka
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CZĘŚĆ III. Rachunek wyników za okres 01.01.2017 r. – 31.12.2017 r.
Fundacja American Councils For International Education

REGON:

364197199

ul. Oleandrów 6
00-629 Warszawa

NIP:
KRS:

7010567002
0000612180

Rachunek zysków i strat
za okres 2017.01.01 - 2017.12.31
Wyszczególnienie

2016-12-31

2017-12-31

2

3

4

1
A. Przychody z działalności statutowej

149 537,27

272 071,74

I. Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego
II. Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego
III. Przychody z pozostałej działalności statutowej

149 537,27
-

272 071,74
-

B. Koszty działalności statutowej

115 120,02

198 558,63

I. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego
II. Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego
III. Koszty pozostałej działalności statutowej

115 120,02
-

198 558,63
-

34 417,25

73 513,11

C. Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B)
D. Przychody z działalności gospodarczej
E. Koszty działalności gospodarczej
F. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E)
G.
H.
I.
J.
K.
L.
M.
N.

Koszty ogólnego zarządu
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G)
Pozostałe przychody operacyjne
Pozostałe koszty operacyjne
Przychody finansowe
Koszty finansowe
Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)
Podatek dochodowy

O. Zysk (strata) netto (M-N)
Data sporządzenia:
2018-03-31
Agnieszka Kasperska

-

-

29 697,11
4 720,14
2,08
0,04
2 351,48
954,46
6 119,20
-

61 195,03
12 318,08
3 910,72
7 990,77
8 238,03

6 119,20

8 238,03

Podpis
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CZĘŚĆ IV. Dodatkowe informacje i objaśnienia
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
Organizacja nie ma żadnych zobowiązań z tytułu dłużnych instrumentów
finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych
nieuwzględnionych w bilansie. Jedyne zobowiązania finansowe organizacji
opisane są w części: 3. Uzupełniające dane o aktywach i pasywach.

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
Organizacja nie udziela kredytów członkom organów administrujących,
zarządzających i nadzorujących, a także nie ma zobowiązań zaciągniętych
w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju.
3. Dane uzupełniające o aktywach i pasywach
AKTYWA BILANSOWE
A. A K T Y W A T R W A Ł E

I.

Wartości niematerialne i prawne

W bilansie nie wystąpiły wartości niematerialne i prawne.
II.

Rzeczowe aktywa trwałe

W bilansie nie wystąpiły rzeczowe aktywa trwałe.
III.

Należności długoterminowe

W bilansie nie wystąpiły żadne należności długoterminowe.
IV.

Inwestycje długoterminowe

W bilansie nie wystąpiły żadne inwestycje długoterminowe.
V.

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

W bilansie nie wystąpiły żadne długoterminowe rozliczenia międzyokresowe.
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B. A K T Y W A O B R O T O W E

I.

Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych

W bilansie nie wystąpiły zapasy rzeczowe aktywów obrotowych.
II.

Należności krótkoterminowe

W bilansie nie wystąpiły żadne należności krótkoterminowe.
III.

Inwestycje krótkoterminowe
Nazwa

2016-12-31

- Bieżący rachunek bankowy
- Kasa
Środki pieniężne razem

2017-12-31

10 119,20

18 357,23

0,00

0,00

10 119,20

18 357,23

Środki pieniężne na rachunku bankowym są wykazywane w wielkości
nominalnej.
IV.

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

W bilansie nie wystąpiły krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe.
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PASYWA BILANSOWE
A. FUNDUSZE WŁASNE

Całkowity stan pozycji:
w tym:
-Fundusz statutowy

2016-12-31
10 119,20

18 357,23

4 000,00

4 000,00

0,00

6 119,20

6 119,20

8 238,03

-Zysk/Strata z lat ubiegłych
-Wynik finansowy netto (strata/zysk)
za rok obrotowy

2017-12-31

B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA

I.

Zobowiązanie długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek

W bilansie nie wystąpiły zobowiązania długoterminowe.
II.

Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne

W bilansie nie wystąpiły zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne.
III.

Rezerwy na zobowiązania

W bilansie nie wystąpiły rezerwy na zobowiązania.
IV.

Rozliczenia międzyokresowe

W bilansie nie wystąpiły rozliczenia międzyokresowe.
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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
Nazwa

2016-12-31

2017-12-31

Przychody dot. działalności nieodpłatnej

149 537,27

272 071,74

Przychody dot. Działalności odpłatnej
Przychody dot. działalności gospodarczej
Przychody z operacji finansowych
Pozostałe przychody operacyjne
Pozostałe przychody
RAZEM PRZYCHODY

0,00
0,00
2 351,48
2,08
0,00
151 890,83

0,00
0,00
3 910,72
0,00
0,00
275 982,46

Informacje o strukturze poniesionych kosztów

Nazwa
Koszty działalności statutowej nieodpłatnej
Koszty działalności statutowej odpłatnej
Koszty działalności gospodarczej
Koszty administracyjne
Koszty operacji finansowych
Pozostałe koszty operacyjne
RAZEM KOSZTY

2016-12-31
115 120,02
0,00
0,00
29 697,11
954,46
0,04
145 771,63

2017-12-31
198 558,63
0,00
0,00
61 195,03
7 990,77
0,00
267 744,43

5. Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu
statutowego
Nie dotyczy.

6. 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.
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7. 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
Sporządziła: Agnieszka Kasperska, Warszawa, 31-03-2018 r.
Zatwierdził:
Dan E. Davidson
Lisa Ann Choate

Sergei Vladimirovich Kazmin
Ann Kindschi Domorad

David Paul Patton
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