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SPRAWOZDANIE NIEZALEZNEGO BIEGt.EGO REWIDENTA Z BADANIA 
{,,SPRAWOZDANIE Z BADANIA") 

Dia Rady Fundacji im. Stefana Batorego 

Sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego 

Przeprowadzilismy badanie za/qczonego rocznego sprawozdania finansowego Fundacji im. 
Stefana Batorego z siedzibq w Warszawie, ul. Sapiezynska 1 OA (,,Jednostka") na kt6re sk/ada 
sif;l wprowadzenie do sprawozdania finansowego, bilans sporzqdzony na dzier'i 
31 grudnia 2017 r., rachunek zysk6w i strat, zestawienie zmian w funduszu wlasnym oraz 
rachunek przeplyw6w pieni£il:Znych za rok obrotowy konczcicy Sifil tego dnia oraz dodatkowe 
informacje i objasnienia (,,sprawozdanie finansowe"). 

Odpowiedzialnosc Kierownika oraz Rady Jednostki za sprawozdanie finansowe 

Kierownik Jednostki jest odpowiedzialny za sporzqdzenie na podstawie prawidlowo 
prowadzonych ksiqg rachunkowych, sprawozdania finansowego, kt6re przedstawia rzetelny 
i jasny obraz, zgodnie z ustawq z dnia 29 wrzesnia 1994 r. o rachunkowosci (Dz. U. z 2018 r. 
poz. 395 z p6i:niejszymi zmianami) (,,ustawa o rachunkowosci"}, wydanymi na jej podstawie 
przepisami wykonawczymi oraz innymi obowicizujqcymi przepisami prawa. Kierownik Jednostki 
jest odpowiedzialny r6wniez za kontrolfil wewnf;ltrznq, kt6rq uznaje za niezb£ildnq dla 
sporzqdzenia sprawozdania finansowego niezawierajcicego istotnego znieksztatcenia 
spowodowanego oszustwem lub blfildem. 

Zgodnie z ustawci o rachunkowosci, Kierownik oraz czlonkowie Rady Jednostki sq zobowiqzani 
do zapewnienia, aby sprawozdanie finansowe spelnia/o wymagania przewidziane w tej ustawie. 

Odpowiedzialnosc Bieglego Rewidenta za badanie sprawozdania finansowego 

Naszym zadaniem jest, w oparciu o przeprowadzone badanie, wyrazenie opinii o tym 
sprawozdaniu finansowym. Nasze badanie przeprowadzilismy stosownie do postanowien: 
• ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o bieg/ych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze 

publicznym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1089) (,,ustawa o bieg/ych rewidentach"), oraz 

• Krajowych Standard6w Rewizji Finansowej w brzmieniu MiE;ldzynarodowych Standard6w 
Badania, przyjf;ltych uchwalq Krajowej Rady Bieglych Rewident6w z dnia 10 lutego 2015 r. 
(,,KSRF"). 

Regulacje te nak/adajq na nas obowicizek postf;lpowania zgodnego z zasadami etyki oraz 
zaplanowania i przeprowadzenia badania w taki spos6b, aby uzyskac racjonalnct pewnosc, ze 
sprawozdanie finansowe nie zawiera istotnego znieksztatcenia. Racjonalna pewnosc jest 
wysokim poziomem pewnosci, ale nie gwarantuje, ze badanie przeprowadzone zgodnie 
z powyzej wskazanymi regulacjami zawsze wykryje istniejqce istotne zniekszta/cenie. 
Zniekszta/cenia mogq powstawac na skutek oszustwa lub blfildu i sci uwazane za istotne, jezeli 
mozna racjonalnie oczekiwac, ze kazde z osobna lub lcicznie moglyby wplynqc na decyzje 
gospodarcze uzytkownik6w podjfilte na podstawie tego sprawozdania finansowego. Ryzyko 
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niewykrycia istotnego znieksztafcenia, powstafego na skutek oszustwa jest wyzsze niz ryzyko 
niewykrycia istotnego znieksztafcenia powstafego na skutek bfE?dU, poniewaz ryzyko oszustwa 
maze obejmowa6 zmowy, falszerstwo, celowe pominiE?cia, wprowadzanie w blqd lub ominiE?cie 
systemu kontroli wewnE?trznej. 

Zakres badania nie obejmuje zapewnienia co do przyszfej rentownosci Jednostki, ani 
efektywnosci lub skutecznosci prowadzenia jej spraw przez Kierownika Jednostki, obecnie lub 
w przyszfosci. 

Nasze badanie polegafo na przeprowadzeniu procedur majcicych na celu uzyskanie dowod6w 
badania dotyczqcych kwot i informacji ujawnionych w sprawozdaniu finansowym. Wyb6r 
procedur badania zalezy od naszego oscidu, w tym oceny ryzyka wystqpienia istotnego 
znieksztafcenia w sprawozdaniu finansowym spowodowanego oszustwem lub bfE?dem. 
Przeprowadzajcic ocenE? tego ryzyka bierzemy pod uwagE? kontrolE? wewnE?trznci zwicizanci ze 
sporzcidzeniem sprawozdania finansowego, przedstawiajcicego rzetelny i jasny obraz, w celu 
zaplanowania stosownych do okolicznosci procedur badania, nie zas w celu wyrazenia opinii 
na temat skutecznosci dziafania kontroli wewnE?trznej w Jednostce. Badanie obejmuje r6wniez 
ocenE? odpowiedniosci stosowanej polityki rachunkowosci, zasadnosci szacunk6w dokonanych 
przez Kierownika Jednostki oraz ocenE? og61nej prezentacji sprawozdania finansowego. 

Wyrazamy przekonanie, ze uzyskane przez nas dowody badania sci wystarczajcice 
i odpowiednie, aby stanowi6 podstawE? dla naszej opinii. 

Opinia 

Naszym zdaniem, zalciczone sprawozdanie finansowe Fundacji im. Stefana Batorego: 

• przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majcitkowej i finansowej Jednostki na dzien 
31 grudnia 2017 r., finansowych wynik6w dziafalnosci oraz przeplyw6w pieniE?znych za rok 
obrotowy konczcicy siE? tego dnia, zgodnie z ustawci o rachunkowosci, wydanymi na jej 
podstawie przepisami wykonawczymi, a takze przyjE?tymi zasadami (politykq) 
rachunkowosci, 

• zostalo sporzcidzone, na podstawie prawidfowo prowadzonych, we wszystkich istotnych 
aspektach, ksicig rachunkowych, oraz 

• jest zgodne, we wszystkich istotnych aspektach, co do formy i tresci z przepisami prawa 
i postanowieniami statutu Jednostki. 

W imieniu firmy audytorskiej 
KPMG Audyt Sp6fka z ograniczonci odpowiedzialnosciq sp.k. 
Nr na liscie 3546 
ul. lnflancka 4A 
00-189 Warszawa 

Wojciech o a 
Kluczowy iegfy rewident 
Nr w reje rze 90060 
Komandytariusz, Pefnomocnik 

20 kwietnia 2018 r. 

Dorota Kaminska 
Kluczowy biegfy rewident 
N r w rejestrze 10144 
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Fundacja im. Stefana Batorego 

Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakonczony 31 grudnia 2017 r. 

OSWIADCZENIE ZARZJ\DU 

Zgodnie z wymogami art. 52 ust. l ustawy z dnia 29 wrzesnia 1994 r. o rachunkowosci (Dz. U. z 2016 r. poz. 1047 z 
p6iniejszymi zmianami, zwana dalej ,,Ustaw'}") Zarz'}d Fundacji im. Stefana Batorego (,,Fundacja") przedstawia 
sprawozdanie finansowe, na kt6re sklada siy: 

1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego; 
2) bilans sporz'}dzony na dzien 31 grudnia 2017 r., kt6ry po stronie aktyw6w i pasyw6w wykazuje sumy 

215 454 842,80 zlotych; 
3) rachunek zysk6w i strat za okres od l stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. wykazuj'}cy zysk netto 

w kwocie 5 240 904,72 zlotych; 
4) zestawienie zmian w funduszu wlasnym; 
5) rachunek przeplyw6w pienittznych; 
6) dodatkowe informacje i objasnienia. 

Anna Materska - Sosnowska 

Czlonek Zarzqdu 

~</;vt7~0 

Alina Muzinska 

Dyrektorfinansowy 

Warszawa, 18 kwietnia 2018 r. 

Mikolaj Czesnik 

Czlonek Zarzqdu 

Ewa Kulik - Bielinska 

Dyrektor Fundacji 
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Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 

Fundacji im. Stefana Batorego z siedzibi:i w Warszawie ul. Sapiezynska 10 a 

sporzi:idzonego za okres od I stycznia 2017 r. do 31grudnia2017 r. 

Fundacja, zalozona 5 listopada 1987 roku, zostala zarejestrowana 7 maja 1988 r. przez Sqd Rejonowy 

dla m.st. Warszawy w Rejestrze Fundacji. Celem dzialalnosci statutowej Fundacji jest popieranie 

wszechstronnego rozwoju spoleczenstwa polskiego, a zwlaszcza dzialalnosci spolecznej, informacyjnej, 

kulturalnej, naukowej i oswiatowej na rzecz rozwoju rynku i demokracji w Polsce oraz zblizenia narod6w 

i panstw Europy Srodkowej i Wschodniej. Fundacja zostala powolana na czas nieokreslony. 

Fundacja posiada numer identyfikacyjny REGON: 002188077, w kt6rym dzialalnosc zostala 

sklasyfikowana wg Polskiej Klasyfikacji Dzialalnosci jako dzialalnosc pozostalych organizacji czlonkowskich, 

gdzie indziej niesklasyfikowana (9499Z). 

Fundacja zostala zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sqdowym stowarzyszen, innych organizacji 

spolecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zaklad6w opieki zdrowotnej prowadzonym przez Sqd 

Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sqdowego pod nr 

101194. W 2004 r. Fundacja zostala zarejestrowana jako organizacja pozytku publicznego prowadzqca 

dzialalnosc nieodplatnq. 

Sklad Zarzqdu Fundacji im. Stefana Batorego: 

Prezes: 

Aleksander Smolar 

Czlonkowie: 

Anna Materska - Sosnowska 

Mikolaj Czesnik 

Roczne sprawozdanie sporzqdzono przy zalozeniu kontynuowania dzialalnosci statutowej Fundacji 

w najblizszych latach. Nie Sq nam znane okolicznosci, kt6re wskazywalyby na istnienie zagrozen dla 

kontynuowania przez Fundacjy dzialalnosci. 

Fundacja posiada fundusz wieczysty, kt6ry zapewnia stabilnq dzialalnosc statutowq. Fundusz zostal 

utworzony na podstawie uchwaly Zarz<idu z 18 maja 20 l 0 r. Powstal on ze srodk6w, kt6re zgodnie z wolq 

darczync6w przeznaczone zostaly na ten eel. Srodki te sq inwestowane zgodnie z obowiqzujqcymi regulacjami 

prawnymi oraz strategiq zatwierdzon<i przez Zarzqd Fundacji. Dochody z inwestowania funduszu mog<i bye 

przeznaczane na cele statutowe. Informacja o wartosci funduszu wieczystego zawartajest w nocie 14 informacji 

dodatkowej do sprawozdania finansowego. Na dzien 31 grudnia 2017 r. 65% aktyw6w og6lem (139 289 565,38 

zl) stanowily instrumenty finansowe, nabyte w ramach realizacji strategii zarzqdzania funduszem wieczystym 

a takze stanowiqce lokaty srodk6w biezqcych. 

Wprowadzenie ora::: dodatkowe informacje i objafoienia stanowiq integralnq CZ!fSC sprawozdaniaflnansowego 
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W swoich zasadach rachunkowosci oraz prezentacji danych finansowych Fundacja kieruje siy 

og6lnymi zasadami przyjytymi w ustawie o rachunkowosci. 

Objafoienia wa:lniejszych stosowanych zasad rachunkowosci 

1. Rzeczowe aktywa trwale oraz wartosci niematerialne i prawne wprowadza siy do ksi<}g na dzien 

zawarcia transakcji wedlug ceny nabycia. Ceny nabycia srodka trwalego powiykszaj<} koszty jego 

ulepszenia. Srodki trwale oraz wartosci niematerialne i prawne wycenia siy wedlug ceny nabycia 

pomniejszonej o odpisy amortyzacyjne oraz odpisy z tytulu trwalej utraty wartosci. Odpisy 

amortyzacyjne nastypUj<} metod<} liniow<} pocz<}wszy od miesi<}ca nastypuj<}cego po miesi<}CU przyjycia 

srodka trwalego lub wartosci niematerialnej i prawnej do uZytkowania. 

Przy ustalaniu okresu amortyzacji i rocznej stawki amortyzacyjnej uwzglydnia siy okres ekonomicznej 

uzytecznosci srodka trwalego oraz skladnik6w wartosci niematerialnych i prawnych. Poprawnosc 

przyjytych okres6w oraz stawek amortyzacyjnych podlega okresowej weryfikacji. 

W przypadku przeznaczenia do likwidacji, wycofania z ufywania lub innych przyczyn powoduj<}cych 

trwal'l utraty wartosci srodka tnvalego lub skladnika wartosci niematerialnych i prawnych dokonywany 

jest odpis aktualizuj<}cy ich wartosc w ciyzar pozostalych koszt6w operacyjnych. 

W przypadku ustania przyczyny, dla kt6rej dokonano odpisu z tytulu trwalej utraty wartosci 

skladnik6w srodk6w trwalych oraz wartosci niematerialnych i prawnych, r6wnowartosc calosci lub 

odpowiedniej czysci uprzednio dokonanego odpisu aktualizuj<}cego zwiyksza wartosc danego 

skladnika aktyw6w i podlega zaliczeniu odpowiednio do pozostalych przychod6w operacyjnych. 

Fundacja stosuje nastypuj<}ce roczne stawki amortyzacyjne dla podstawowych grup srodk6w trwalych: 

budynek 2,5%, 

urz<}dzenia techniczne i maszyny 10%-40%, 

srodki transportu I 7%, 

pozostale srodki trwale 12,5%-100%. 

Roczne stawki amortyzacyjne dla wartosci niematerialnych i prawnych S<} nastypuj<}ce: 

autorskie prawa maj<}tkowe 50%, 

Iicencje 50%. 

Wydatki poniesione na zakup srodk6w trwalych oraz wartosci niematerialnych i prawnych o wartosci 

ponizej 3 500 zl zalicza siy jednorazowo w koszty miesi<}ca, w kt6rym oddano go do ufytkowania. 

2. Instrumenty finansowe 

Inwestycje dlugoterminowe obejmuj<} obligacje skarbowe zaliczone do kategorii aktyw6w finansowych 

dostypnych do sprzedafy. Aktywa te wprowadza siy do ksi<}g na dzien rozliczenia transakcji w cenie 

nabycia. Na dzien bilansowy dokonuje siy wyceny w wartosci godziwej byd<}cej cen<} rynkow(}. Skutki 

okresowej wyceny tych aktyw6w finansowych odnosi siy na kapital z aktualizacji wyceny. Kupony od 

dlugoterminowych obligacji nalezne na dzien bilansowy prezentowane S<} zgodnie z ich terminem 

realizacji w inwestycjach kr6tkoterminowych. 

Wprowad:::enie oraz dodatkowe informacje i objafoienia stanowiq integralnq CZl(SC sprawozdaniafinansowego 
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lnwestycje kr6tkoterminowe obejmujq obligacje, lokaty i jednostki uczestnictwa w funduszach 

inwestycyjnych. Wprowadzane sq do ksiqg na dzien rozliczenia transakcji w cenie nabycia. Wyceny na 

dzien bilansowy dokonuje siy wedlug wartosci godziwej bydqcej cenq rynkowq. Skutki przeszacowania 

(zyski lub straty) aktyw6w finansowych zakwalifikowanych do kategorii dostypnych do sprzedafy, 

wykazuje siy w kapitale z aktualizacji wyceny, za wyjqtkiem odsetek od obligacji, kt6re zwiykszajq 

przychody finansowe biezqcego okresu. Skutki przeszacowania (zyski lub straty) aktyw6w finansowych 

zakwalifikowanych do kategorii przeznaczonych do obrotu (do kt6rych zalicza siy w szczeg6lnosci 

instrumenty stanowiace lokaty srodk6w biezqcych oraz instrumenty pochodne) i wycenianych w 

wartosci godziwej, zalicza siy odpowiednio do przychod6w lub koszt6w finansowych okresu 

sprawozdawczego, w kt6rym nastqpilo przeszacowanie. Lokaty bankowe ujmowane Sq w kategorii 

,.PoZyczki udzielone i naleznosci wlasne" i wyceniane wedlug skorygowanej ceny nabycia. 

3. Naleznosci inne niz lokaty bankowe wykazuje siy w kwocie wymaganej zaplaty, z zachowaniem 

zasady ostrozuej wyceny. Wartosc naleznosci aktualizuje siy uwzglydniajqc stopien 

prawdopodobienstwa ich zaplaty poprzez dokonanie odpisu aktualizujqcego, zaliczanego odpowiednio 

do pozostalych koszt6w operacyjnych lub do koszt6w finansowych - zalezuie od rodzaju nalemosci, 

kt6rej dotyczy odpis aktualizujqcy. Nalezuosci w walucie obcej ewidencjonowane sq wg kursu 

sredniego NBP ogloszonego dla danej waluty przez NBP na ten dzien. Na dzien bilansowy naleznosci 

wyrazone w walutach obcych wycenia siy po obowiqzujqcym na ten dzien srednim kursie ustalonym dla 

danej waluty przez Narodowy Bank Polski. 

4. Aktywa pieni~:lne obejmujq: aktywa w formie krajowych srodk6w platniczych, walut obcych i dewiz, 

platne lub wymagalne w ciqgu trzech miesiycy od dnia ich otrzymania, wystawienia, nabycia lub 

zalozenia lokaty. Do srodk6w pieniyznych zaliczane sq takZe odsetki od lokat. Krajowe srodki 

pieniyzne wykazuje siy w wartosci nominalnej. Srodki pieniyzne w walutach obcych wycenia siy na 

dzien bilansowy po obowiqzujqcym na ten dzien srednim kursie ustalonym dla danej waluty przez 

Narodowy Bank Polski. 

5. Czynne rozliczenia mi~dzyokresowe koszt6w dokonywane sq w odniesieniu do poniesionych koszt6w 

dotyczqcych przyszlych okres6w sprawozdawczych. Odpisy czynnych rozliczen miydzyokresowych 

koszt6w nastypujq stosownie do uplywu czasu i wysokosci swiadczenia. 

6. Rezenvy na zobowiqzania wycenia siy w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartosci. Rezerwy 

tworzone sq na pewne lub o duzym stopniu prawdopodobienstwa przyszle zobowiqzania, kt6rych kwoty 

mozna w spos6b wiarygodny oszacowac. 

7. Zobowi;;izania ujmuje siy w ksiygach w kwocie wymagajqcej zaplaty, przy czym zobowiqzania 

finansowe, kt6rych uregulowanie zgodnie z umowq nastypuje drogq wydania aktyw6w finansowych 

innych niz srodki pieniyzne lub wymiany na instrumenty finansowe, wedlug wartosci godziwej. 

Zobowiqzania grantowe ujmowane sq w ksiygach z chwilq podpisania umowy grantowej. Zobowiqzania 

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objafoienia stanowiq integralnq CZ!fSC sprawo::daniaflnansowego 
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w walucie obcej ewidencjonowane S£! wg kursu sredniego ogtoszonego dla danej waluty przez 

Narodowy Bank Polski na dzien wprowadzenia do ksi£!g rachunkowych. Na dzien bilansowy 

zobowi£!zania wyrazone w walutach obcych wycenia siir po obowi£!ZUj£!cym na ten dzien srednim kursie 

ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski. 

8. Bierne rozliczenia mi1tdzyokresowe koszt6w dokonywane S£! w wysokosci prawdopodobnych 

zobowi£!zan przypadaj£!cych na bie:Z£!CY okres sprawozdawczy, wynikaj£!cych ze swiadczen 

wykonanych na rzecz Fundacji przez kontrahent6w, gdy kwotir zobowi£!zania mozna oszacowac 

w spos6b wiarygodny. Odpisy biemych rozliczen miirdzyokresowych koszt6w nastirpuj£! stosownie do 

wielkosci swiadczen wykonanych na rzecz Fundacji. Bieme rozliczenia miirdzyokresowe koszt6w 

prezentowane S£! w pozycji ,,zobowi£!zania kr6tkoterminowe z tytulu dostaw i uslug". 

9. Fundusze wlasne skladaj£! siir z funduszu zalozycielskiego, dodatniego wyniku finansowego z lat 

ubieglych oraz funduszu z aktualizacji wyceny aktyw6w finansowych zakwalifikowanych do kategorii 

dostirpnych do sprzedazy. 

10. Uznawanie przychodu 

Do przychod6w z nieodplatnej dzialalnosci statutowej poZytku publicznego zalicza siir nalezne srodki 

pieni1tzne i inne aktywa ze ir6del okreslonych statutem (w tym dotacje, subwencje oraz nieodplatnie 

otrzymane skladniki maj£!tku i uslugi) w takiej wysokosci, w jakiej prawdopodobne jest uzyskanie przez 

Fundacjl( korzysci ekonomicznych, kt6re moi:na wiarygodnie wycenic. Przychody z tytulu odsetek od 

lokat terminowych oraz instrument6w finansowych S£! wykazywane jako przychody finansowe 

w rachunku zysk6w i strat. Pozostale przychody okreslone statutem, obejmuj£! nalezne przychody 

z najmu powierzchni w budynku - siedzibie Fundacji. Przychody z dzialalnosci statutowej ujmowane 

S£! w rachunku zysk6w i strat zgodnie z zasad!! memorialu, o ile spelnione S£! wszystkie warunki 

zawartych um6w i kontrakt6w. 

11. Koszty dzialalnosci statutowej pozytku publicznego i koszty og61nego zarziidu 

Do koszt6w nieodplatnej dzialalnosci statutowej poi:ytku publicznego zalicza sil( koszty dzialalnosci 

programowej, kt6re obejmuj!! koszty ponoszone przez Fundacjl( na bezposrednie finansowanie 

okreslonych statutem dzialan grantodawczych i operacyjnych, w tym koszty ich obslugi. Alokacja 

koszt6w obslugi do koszt6w realizacji poszczeg6lnych program6w dokonywana jest w wskainikiem 

procentowym zaleznym od wielkosci budzetu oraz liczby zatrudnionych pracownik6w. Koszty 

og6lnego zarz£!du obejmuj!! koszty utrzymania biura i budynku w szczeg6lnosci: wynagrodzenia, 

ubezpieczenia spoleczne i inne swiadczenia na rzecz pracownik6w i os6b wsp6lpracuj£!cych, odpisy 

amortyzacyjne lub umorzeniowe srodk6w trwalych oraz wartosci niematerialnych i prawnych, zuzycie 

material6w i energii, uslugi obce, a takze pozostale koszty o charakterze administracyjnym. 

Koszty dzialalnosci statutowej pozytku publicznego ujmowane S£! w rachunku zysk6w i strat zgodnie 

z zasadq memorialu, o ile spelnione S£! wszystkie warunki zawartych um6w i kontrakt6w. 

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objafoienia stanowiq integralnq CZ?SC sprawozdaniafinansowego 



Niezrealizowane kontrakty oraz umowy stanowiq na dzien bilansowy przyszle prawdopodobne 

zobowiqzania Fundacji z tytulu realizacji zadan statutowych. 

12. Podatek dochodowy 

Ze wzglydu na charakter swojej dzialalnosci, Fundacja podlega przedmiotowemu zwolnieniu z podatku 

dochodowego od os6b prawnych w ramach swojej dzialalnosci statutowej. Opodatkowaniu podlegajq 

koszty niezwiqzane wprost z dzialalnosciq statutowq Fundacji. W zwiqzku z przedmiotowym 

zwolnieniem z podatku dochodowego oraz przeznaczeniem calosci dochod6w na cele zwiqzane z 

dzialalnosciq statutowq, Fundacja nie rozpoznaje odroczonego podatku dochodowego. 

13. Rachunek przeplywow pieniy:Znych sporzqdzono metodq posredniq. 

14. Kursy wymiany walut obcych (w PLN) 

obowiqzujqcy na ostatni dzien okresu 31.12.2016 31.12.2017 

kurs wymiany USD na PLN 4,1793 3,4813 
kurs wymiany EUR na PLN 4,4240 4,1709 

sredni w okresie 2016 2017 
kurs wymiany USD na PLN 3,9431 3,7777 
kurs wymiany EUR na PLN 4,3625 4,2576 

Kurs sredni zostal obliczony jako srednia arytmetyczna srednich miesiycznych kurs6w ogloszonych 
przez Narodowy Bank Polski. 

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i obja§nienia stanowiq integralnq CZ!fSC sprmvozdaniafinansowego 
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Bilans Fundacji im. Stefana Batorego 

stan na dzieii 31.12.2017 r. 

AKTYWA no ta 

Aktywa trwale 

Wartosci niematerialne i 12rawne 1.3/1.4 

1. Inne wartosci niematerialne i prawne 

Rzeczowe aktvwa trwale 1.1/1.2 

Srodki trwale 

a) grunty (w tym prawo uZyt:kowania wieczystego gruntu) 

b) budynki, lokale i obiekty infynierii l!!dowej i wodnej 

c) srodki transportu 

d) urzl!dzenia techniczne i maszyny 

e) inne srodki trwale 

Inwestycje dlugoterminowe 2.1 

l. Dlugoterminowe ak'tyWa finansowe 

a) w pozostalychjednostkach 

- inne papiery wartosciowe 

Aktywa obrotowe 

Naleznosci kr6tkoterminowe 3 

Naleznosci od pozostalych jednostek 

a) naleznosci z tytulu dostaw towar6w i uslug, o okresie splaty: 

- do 12 miesi?CY 

b) inne 

Inwestycje kr6tkoterminowe 

Kr6tkoterminowe aktywa finansowe 

a) w pozostalych jednostkach 2.1 

- obligacje, lokaty,jednostki uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym 

- inne kr6tkoterminowe aktywa finansowe (odsetki od obligacji) 

b) srodki pienicrzne i inne aktywa pienicr:Zne 

- srodki pienicr:Zne w kasie i na rachunkach 

- inne srodki pienicrzne (lokaty) 

Kr6tkoterminowe rozliczenia mittd?;Yokresowe 5 

AKTYW A RAZEM 

Stan w zl na dzieii 

31.12.2016 31.12.2017 

43 487 204,16 20 174 539,10 

90 675.30 57 696,92 

90 675,30 57 696,92 

19 314 143,30 18 615 792.18 

19 314 143,30 18 615 792,18 

3 450 805,08 3 450 805,08 

15 704 365,68 15 044 377,32 

61 039,96 45 779,92 

95 570,38 73 707,22 

2 362,20 1 122,64 

24 082 385,56 l 501 050,00 

24 082 385,56 1 501 050,00 

24 082 385,56 l 501 050,00 

24 082 385,56 1 501 050,00 

170 910 915,50 195 280 303,70 

2 608 295,42 337 661,98 

2 608 295,42 337 661,98 

23 590,08 148 699,81 

23 590,08 148 699,81 

2 584 705,34 188 962,17 

168 265 708,07 194 889 747.86 

168 265 708,07 194 889 747,86 

163 972 344,82 137 965 316,52 

163 601 465,72 137 965 316,52 

370879,10 -
4 293 363,25 56 924 431,34 

3 953 633,80 56 768 098,99 

339 729,45 156 332,35 

36 912,01 52 893.86 

214 398 119,66 215 454 842,80 

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objasnienia stanowiq integralnq CZfSC sprawozdaniafinansowego 
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Bilans Fundacji im. Stefana Batorego 

stan na dzieii 31.12.2017 r. (ed.) 

PASYWA nota 

Fundusze wlasne 

Fundusz statuto~ 15 

- z rozliczenia wyniku finansowego 

- fundusz zalo:lycielski 

Fundusz z aktualizacii wvcenv 2.3 

- z tytulu aktualizacji wartosci godziwej 

Zysk z lat ubiegtych 16 

Zysk/(strata} netto 16 

Zobowillzania i rezerwy na zobowillzania 

Zobowi~ania dlugoterminowe 4 

Wobec pozostalych jednostek 

a) inne 

Zobowi~ania kr6tkoterminowe 4 

Wobec pozostalych jednostek 

a) z tytulu grant6w 

b) inne zobowiazania finansowe 

c) z tytulu dostaw towar6w i uslug, o okresie wymagalnosci: 

- do 12 miesi?cy 

d) z tytulu podatkow, eel, ubezpieczen i innych swiadczen 

e) z tytulu wynagrodzeii 

f) inne 

Fundusze specjalne 

Rozliczenia mied~okresowe 6 

PASYW A RAZEM 

Stan w zl na dzieii 

31.12.2016 31.12.2017 

212 376 680,85 212 096 188,13 

188 667 281,00 191 491 719,61 

188 483 624,70 191336956,45 

183 656,30 154 763,16 

6 577 628,30 1085124,00 

6 577 628,30 1085124,00 

18 451 508,27 14 278 439,80 

(1319 736,72) 5 240 904,72 

2 021438,81 3 358 654,67 

424 842,80 424 886,04 

424 842,80 424 886,04 

424 842,80 424 886,04 

1596596,01 1772803,63 

1 423 459,15 1584204,70 

645 789,58 537 569,70 

68 615,39 144 645,36 

255 993,06 442 940,51 

255 993,06 442 940,51 

374 178,94 152 278,69 

75310,00 299 781,48 

3 572,18 6 988,96 

173 136,86 188 598,93 

- l 160 965,00 

214 398 119,66 215 454 842,80 

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objafoienia stanowiq integralnq CZfiSC sprawozdaniafinansowego 
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Fundacja im. Stefana Batorego 

Rachunek zyskow i strat 

sporzitdzony za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. 

(Wariant kalkulacyjny) 

Dane w zl za rok 
Wyszczegolnienie nota 

2016 

Przychody netto z podstawowej dzialalnosci operacyjnej, w tym: 9.1 30 581 777,39 

Przychody z nieodplatnej dzialalnosci statutowej poZytku publicznego 28 196 260, 73 

Pozostale przychody okreslone statutem 2 385 516,66 

Koszty podstawowej dzialalnosci operacyjnej 10.1/10.1.1 32 107 987,81 

Koszty nieodplatnej dzialalnosci statutowej poZytku publicznego 32 107 987,81 

Zysk/(strata) brutto z podstawowej dzialalnosci operacyjnej (A-B) (1 526 210,42) 

Koszty ogolnego zarzitdu 10.1/10.1.2 3 625 476,85 

Strata z podstawowej dzialalnosci operacyjnej (C-D) (5 151 687,27) 

Pozostale przychody operacyjne 9.2 26 281,62 

Inne przychody operacyjne 26 281,62 

Pozostale koszty operacyjne 10.2 71501,36 

Inne koszty operacyjne 71 501,36 

Strata z dzialalnosci operacyjnej (E+F-G) (5 196 907,01) 

Przychody finansowe 9.3 4110 466,44 

Dywidendy i udzialy w zyskach 153 803,37 

Odsetki 590 144,50 

Zysk z tytulu rozchod6w aktyw6w finansowych l 370 773,14 

Inne 1995 745,43 

Koszty finansowe 10.3 223 787,15 

Odsetki 438,22 

Inne 223 348,93 

Zysk/(strata) z dzialalnosci statutowej (H+l-J) (1 310 227,72) 

Podatek dochodowy 11 9 509,00 

Zysk/(strata) netto (K-L) (1 319 736,72) 

2017 

7 673 394,70 

4 716 905,90 

2 956 488,80 

10 937 448,27 

10 937 448,27 

(3 264 053,57) 

3 867 567,78 

(7 131 621,35) 

10 102,79 

10 102,79 

47 474,13 

47 474,13 

(7 168 992,69) 

15 660 407,16 

254 630,79 

669 269,45 

13 608 584,35 

l 127 922,57 

3 241 649,75 

893,00 

3 240 756,75 

5 249 764,72 

8 860,00 

5 240 904,72 

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objasnienia stanowiq integralnq cz<[Sf: sprawozdaniafinansowego 
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Fundacja im. Stefana Batorego 

Zestawienie zmian w funduszu wlasnym 

Dane w zl za rok 

2016 2017 

Fundusze wlasne na pocz11tek okresu 210 428 923,62 212 376 680,85 

Fundusz statutowy na pocz11tek okresu 181629632,70 188 667 281,00 

Zmiany funduszu statutowego 7 037 648,30 2 824 438,61 

a) zwiykszenie z tytulu 7 037 648,30 2853331,75 

- rozliczenia wyniku finansowego 7 023 028,81 2853331,75 

- wyceny i odsetek od funduszu zlozycielskiego 14 619,49 -
b) zmniejszenie z tytulu - (28 893,14) 

- rozliczenia wyniku finansowego - -
- wyceny i odsetek od funduszu zlozycielskiego - (28893,14) 

Fundusz statutowy na koniec okresu 188 667 281,00 191 491 719,61 

Fundusz z aktualizacji wyceny na pocz11tek okresu 3 324 753,84 6 577 628,30 

Zmiany kapitalu z aktualizacji wyceny 3 252 874,46 (5 492 504,30) 

a) zwiykszenie z tytulu 3 252 874,46 -
- wyceny instrument6w finansowych dostypnych do sprzedafy 3 252 874,46 -

b) zmniejszenie z tytulu - (5 492 504,30) 

- wyceny instrument6w finansowych dostypnych do sprzedafy - (5 492 504,30) 

Fundusz z aktualizacji wyceny na koniec okresu 6 577 628,30 1085124,00 

Zysk z lat ubieglych na pocZl}tek okresu 20 769 637,44 18 451 508,27 

a) zwiykszenie z tytulu - -
- rozliczenia wyniku finansowego - -

b) zmniejszenie z tytulu (2 318 129,17) (4 173 068,47) 

- rozliczenia wyniku finansowego (2 318 129,17) (4 173 068,47) 

Zysk z lat ubieglych na koniec okresu 18 451 508,27 14 278 439,80 

Wyniknetto (1319 736,72) 5 240 904,72 

- zysk netto - 5 240 904,72 

- strata netto (1319 736,72) -
Fundusze wlasne na koniec okresu 212 376 680,85 212 096 188,13 

Fundusze wlasne, po uwzgl~dnieniu proponowanego podzialu 
212 376 680,85 212 096 188,13 

zysku 

Wprowadzenie oraz dodatkowe inforrnacje i objasnienia stanowiq integralnq czF;s6 sprawozdania finansowego 
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Fundacja im. Stefana Batorego 

Rachunek przeplywow pienh;:tnych 

Tre8c pozycji 

Przeplywy srodkOw pieni~:inych z dzialalnosci operacyjnej 

Zysk netto 

Korekty razem: 

Amortyzacja 

Zyski z tytulu r6tnic kursowych 

Odsetki i udzialy w zyskach (dywidendy) 

Zysk z dzialalnosci inwestycyjnej 

Zmiana stanu naletnosci 

Zmiana stanu zobowiiizan kr6tkoterminowych z wyj!!tkiem kredyt6w i po:iyczek 

Zmiana stanu rozliczeil micrdzyokresowych 

Przeplywy pieni~:ine netto z dzialalnosci operacyjnej (I+ II) 

Przeplywy srodkow pienic::inych z dzialalnosci inwestycyjnej 

Wplywy 

Z aktyw6w fmansowych, w tym: 

a) w pozostalych jednostkach 

- zbycie aktyw6w finansowych 

- odsetki 

-dywidendy 

Wydatki 

Nabycie wartosci niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktyw6w 

trwalych 

Na aktywa finansowe, w tym: 

a) w pozostalychjednostkach 

- nabycie aktyw6w finansowych 

Przeplywy pienic:zne netto z dzialalnosci inwestycyjnej (I - II) 

Przeplywy srodkow pienic:znych z dzialalnosci finansowej 

Przeplywy pienic:zne netto (A.III+B.III+C.III) 

Bilansowa zmiana stanu srodkow pieni~:inych, w tym 

- zmiana stanu srodk6w pienit;:Znych z tytulu r6tnic kursowych i naliczonych 
odsetek 

Srodki pienic::ine na pocz11tek okresu 

Srodki pieni~:ine na koniec okresu (D+F), w tym 

- o ograniczonej mozliwosci dysponowania 

Dane w zl za rok 

2016 2017 

(1319 736,72) 5 240 904,72 

(4 081178,05) (12 315 844,90) 

826 221,74 827 204,08 

(I 775 972,65) 559 115,98 

(743 947,87) (923 900,24) 

(2 047 386,65) (14 132028,11) 

(14 375,52) 108 559,35 

(332 714,91) 100 220,89 

6 997,81 I 144983,15 

(5 400 914,77) (7 074 940,18) 

236 002 815,62 366 003 942,62 

236 002 815,62 366 003 942,62 

236 002 815,62 366 003 942,62 

235 389 059,41 365 079 359,29 

459 952,84 669 952,54 

153 803,37 254 630,79 

235 795 037,58 306 134 516,14 

82 393,11 87 722,96 

235 712 644,47 306 046 793,18 

235 712 644,47 306 046 793,18 

235 712 644,47 306 046 793,18 

207 778,04 59 869 426,48 

-
(5 193 136,73) 52 794 486,30 

(5 191 710,18) 52 631 068,09 

1 426,55 (163 418,21) 

9 408 538,78 4 215 402,06 

4 215 402,06 57 009 888,35 

173 136,86 188 598,93 

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaS/lienia stanowiq integralnq CZfSC sprawozdaniafinansowego 
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Dodatkowe informacje i obja8nienia 

do sprawozdania finansowego Fundacji im. Stefana Batorego 

sporz:idzonego za okres od 1stycznia2017 r. do 31grudnia2017 r. 

I. lnformacja o srodkach trwalych oraz wartosciach niematerialnych i prawnych 

1.1-Rodzaj i wartosc brutto frodk6w trwaiych wykazanych w bilansie 

Rodzaj Stan na 31.12.2016 Zwittkszenia 

- grunty uzytkowanc wicczyscic (pow.1838 m2) 4 280 068,41 -
- budynck 26 399 532,38 -
- urzl)dzenia techniczne i maszyny 2 678 481,89 33 136,04 

- srodki transportu 163 936,59 -
- innc srodki trwalc 216 563,90 -
- wyposa:lenie niskocennc umarzane w I 00% I 206 991,70 13 723,19 

Og6lem 34 945 574,87 46 859,23 

1.2-Wartosc umorzenia frodk6w trwalych wykazanych w bilansie 

Rodz~tj Stan na 31.12.2016 Zwiykszenia 

- grunty uzytkowane wicczyscie (pow.1838 m2) 829 263,33 -
- budynek 10 695 166,70 659 988,36 

- urzl)dzenia techniczne i maszyny 2582911,51 54 999,20 

- srodki transportu 102 896,63 15 260,04 

- inne srodki trwa!e 214 201.70 I 239,56 

- wyposazenie niskoccnne umarzane w I 00% I 206 991,70 13 723,19 

Og61em 15631431,57 745 210,35 

I Wartosc netto: 19314143,30 

Zmniejszenia Stan na 31.12.2017 

- 4 280 068,41 

- 26 399 532,38 

- 2 711 617,93 

- 163 936,59 

- 216 563,90 

(4 392,00) 1216322,89 

(4 392,00) 34 988 042, 10 

Zmniejszenia Stan na 31.12.2017 

- 829 263,33 

- 11 355 155,06 

- 2 637 910,71 

- 118 156,67 

- 215 441,26 

(4 392,00) I 216 322,89 

(4 392,00) 16 372 249,92 

18 615 792,18 

Budynck jest wykorzystywany na potrzeby dzialalnosci Fundacji oraz do czerpania pozytk6w z nieruchomosci. Przychody z najmu Slf przeznaczane na dzia!alnosc statutOWlf Fundacji. 
W 2017r. Fundacja zakupila srodki trwale o lqcznej wartosci 38 707,61 zl i nie przewiduje istotnego zwittkszenia nak!ad6w w 2018 r., jak r6wniez nak!ad6w na ochrony srodowiska. 
Ponadto Fundacja wprowadzita na majatck srodek trwaly zakupiony w latach ubieglych o wartosci 8 151,62. Fundacja nie posiada srodk6w trwalych uzytkowanych na podstawie 

um6w leasingu. 

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaSllienia stanowiq integralnq czfsc sprawozdaniafinansowego 
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1.3-Rodzaj i wartosc brutto wartosci niematerialnych i prawnych wykazanych w bilansie 

Rodzaj Stan na 31.12.2016 Zwittkszenia Zmniejszenia Stan na 31.12.2017 

- oprogramowanie 150 486,18 9 600,00 - 160 086,18 

- prawa autorskic 241 699,45 39 415,35 - 281 114,80 

- oprogramowanie niskocenne umarzanc w I 00% 26 270,66 - - 26 270,66 

Og61em 418 456,29 49 015,35 - 467 471,64 

1.4-Umorzenia wartosci niematerialnych i prawnych wykazanych w bilansie 

Rodzaj Stan na 31.12.2016 Zwittkszenia Zmniejszenia Stan na31.12.2017 

- oprogramowanie 91 083,24 33300,16 124 383,40 

- prawa autorskie 210 427,09 48 693,57 259 120,66 

- oprogramowanic niskocenne umarzane w I 00% 26 270,66 0,00 - 26 270,66 

Og6lem 327 780,99 81 993,73 - 409 774,72 

I Wartosc nctto: 90 675,30 57 696,92 

W 2017 r. Funda'<ia zakupila wartosci nicmaterialneh i prawne o wartosci 49 015,35 zl i nie przewiduje znacz<J:cych naklad6w w 2018 r. 

2. Informacja o instrumentach finansowych 

2.1-Rodzaj i wartosc instrument6w jinansowych wykazanyclz w bilansie 

Rodzaj Stan na 31.12.2016 
Zakupy I Sprzeda.z I Wycena na 

Stan na 31.12.2017 
przekwalifikowanie przekwalifikowanie 31.12. 2017 

Dlugoterminowe ak{J!)Va fl.nansowe dostf1_f2_!le do s12.rzeda:iY. 24 082 385,56 165 288 148,22 187 870 533, 78 1 050,00 I 501 050,00 

- obligacje Skarbu Panstwa 24 082 385,56 165 288 148,22 187 870 533,78 1 050,00 I 501 050,00 

Kr6tkoterminowe ak{J!.wa fl.nansowe dostf1_f2_1ze do s12.rzeda:iv 157 661847 17 140 015 136 78 171869 925,10 688 906,58 126 495 965.43 

- obligacje Skarbu Panstwa i obligacjc korporacyjne 18 004 623,27 - 18 004 623,27 - -

- jednostki uczcstnictwa funduszy inwestycyjnych 139 286 344.80 138 120 476,78 151599762,73 688 906,58 126 495 965.43 

- odsetki od obligacji 370879,10 I 894 660,00 2 265 539,10 - -
Kr6tkaterminowe aktvwa fl.nansowe dastmne do obratu - 11 001 935,87 - 290 614,09 11 292 549, 96 

- jcdnostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych - I 1 00 I 935,87 - 290614,09 11 292 549,96 

Kr6tkoterminowe akty.va [jnansawe - [!_a:iy__czki udzielane i naleznosci wlasne 6 310 497,64 206 907,72 6 310 497,64 (30 106,59) 176801,13 

- lokaty bankowe 6 310 497,64 206 907,72 6 310 497,64 (30 I 06,59) 176 801,13 

Og6!em, w tym: 188 054 730,37 316 512 128,59 366 050 956,52 950 464,08 139 466 366.52 

- dlugoterminowc aktywa finansowe 24 082 385,56 165 288 148,22 187 870 533.78 I 050,00 I 501 050.00 

- kr6tkoterminowe aktywa finansowc 163 972 344,81 151223980,37 178180422,74 949 414,08 137 965 316,52 

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objafoienia stanowiq integralnq cz~sc sprawozdaniafinansawego 
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Aktywa finansowe dost!(pne do sprzcdazy to srodki finansowe, kt6re zgodnie z wol<f darczync6w przeznaczone zostaly na utworzenie funduszu wieczystego. Srodki te S<f zarzi:idzane przez uprawnione do tego 
podmioty (w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi) w ramach um6w zarzC)dzania pakietem papier6w wartosciowych na zlecenie. Srodki te lokowane SC) w jednostki uczestnictwa funduszy 
inwcstycyjnych zgodnic z zatwierdzonq przez ZarzC)d now'! politykC) inwestowania funduszu wieczystcgo. Szczeg6lowa informacja dotyczC)ca funduszu wieczystego zawartajest w nocie 14. 

2.2 - Zmiany warto/;ci instrument6w finansowych w zwiqzku z wycenq 

wycena na 31.12.2017 

Rodzaj wplywajC)ca na wynik wplywajC)ca na 
wycena og6lem ( odsetki/wycena/ fundusz z aktualizacji 

r6znice kursowe) wyceny 

Dlueoterminowe aktywa Onansowe dostrmne do sprzedaty 

- obligacje Skarbu Panstwa I 050,00 - I 050,00 

Kr6tkoterminowe aktywa Onansowe dostmne do sprzedazy 

- jednostki uczestnictwa fimduszy inwestycyjnych 688 906,58 (395 167,42) I 084 074,00 

Kr6tkoterminowe aktvwa Onansowe dostepne do obrotu -
- jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych 290 614,09 290 614,09 -

Kr6tkoterminowe aktywa finansowe - pozyczki udzie!one i nale±nosci wlasne -
- lokaty bankowe (30 I 06,59) (30 I 06,59) -

Og61em 950 464,08 (134 659,92) I 085 124,00 

2.3-Zmiany kapitalu z aktualizacji wyceny w zakresie instrument6w finansowych 

Za okres Za okres 
I.OJ - 31.12.2016 1.01 - 31.12.2017 

Stan na poczqtek roku obrotowego 3 324 753,84 6 577 628,30 

Skutki przcszacowania aktyw6w finansowych dostt;pnych do sprzcdai:y: 3 252 874,46 (5 492 504,30) 

- zyski z wyceny na dzien bilansowy 4 153 882,43 I 085 124,00 

- zmiana wyceny z poprzedniego roku ustalona na dzien sprzedai:y aktyw6w finansowych w roku biezC)cym (901 007,97) (6 577 628,30) 

Stan na koniec roku obrotowego 6 577 628,30 I 085 124,00 

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objainienia stanowiq integralnq CZ!fH: sprawozdaniafinansowego 
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2. 4-Charakteiystyka instrwnent6w finansowych 

Rodzaj Wartosc bilansowa I Wartosc nominalna I oprocentowanie I 
Warunki i terminy wplywaj'!CC na przyszle 

przeplywy pieniitzne 

Dlugoterminowe aktywa fi11a11sowe dost~p1ze do sprzedaiy 

I 50 I 050,00I I 500 000,00I 2,70%1 I 510 500,00I 22.12.2018 
Obligacjc skarbowe EDO 1227 obligacje dziesiitcioletnie 

stopa procentowa w nastitpnych okresach zaleznajest od stopy inflacji 

Kr6tkotermi11owe aktywa fi11a11sowe dost~p11e do sprzedaiy 

jcdnostki uczestnictwa funduszy inwcstycyjnych 110 408 316,67 

jednostki uczcstnictwa funduszy ETF 16 087 648,76 

KrrJtkotermi11owe aktywa fi11m1sowe przez11aczo11e do obrotu 

- pozyczki 11dzie/011e i 11alei11osci wlas11e 

jcdnostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych 11 292 549,96 

wartosc zalezna od 
lokaty bankowe (USD)> 3 micsiitcy 154 763,16 2,06% 157 533,41 kursu waluty 

05.11.2018 

lokaty bankowe (PLN)> 3 miesit;cy 22 037,97 0,70% 22 154,00 02.10.2018 

2.5-Informacje na temat ryzyka stopy procentowej oraz ryzyka 1valutowego 

Celern zam1dzania ryzykarni finansowymi jest ograniczenie ewentualnych strat wynikaj::icych ze zrnian parametr6w rynkowych lub niewyplacalnosci emitent6w instrurnent6w, przy zachowaniu 
okrc5lonej zyskownosci portfcla. Operacyjne zarzcydzanie aktywarni realizowane jest przez zewnittrzne, rcnomowane podmioty zajmuj'lce siit zarzcydzaniem aktywami na zlccenie na podstawie zawartych 
um6w. Podrnioty tc wykorzystujcy r6Zne instrurnenty sluz::ice zabezpieczeniu przed tymi ryzykami w ramach oferowanych funduszy inwestycyjnych. 

Na dzien 3 I grudnia 2017 roku Fundacja posiada!a lokaty bankowe w walucic obcej w wysokosci 44 tys. USD, srodki biezcyce w wysokosci 35 tys. Euro i 724 tys. USD oraz fundusze inwestycyjne wyceniane 
w walutach obcych o wartosci bilansowej 4 621 tys. USD. Portfel inwestycyjny zawierajcycy fundusze w walucie obcej jest zabezpieczany za pomoccy pochodnych instrument6w finansowych. Ekspozycja na 
ryzyko walutowc jest lirnitowana. Ponadto na dzien bilansowy Fundacja posiada zobowicyzania wobec grantobiorc6w w wysokosci 59 tys. EUR oraz zobowi')Zania wobec dostawc6w uslug w wysokosci 5 tys. 
USD. Otwarte pozycje w walutach obcych nic s::i znaczcycc, w zwi::izku z tym Fundacja nie uznaje ryzyka walutowego za istotne. 

2.6-h?formacje na temat 1yzyka kredytmvego 

lnwestowanie aktyw6w finansowych jest dozwolone tylko w instrumenty o duzej plynnosci i wysokiej wiarygodnosci kredytow~j. W zwi')Zku z tym Zarz'}d Fundacji ocenia prawdopodobienstwo 
niewywicyzania siit z zobowi')Zatl podmiot6w, od kt6rych Fundacja nabyla instrumenty finansowe jako nieznaczne. Maksyrnalne narazenie na ryzyko kredytowe nie przekracza wartosci calosci portfela 
instrurncnt6w finansowych posiadanych przcz Fundac.iit na dzien bilansowy. 

2. 7-Zestawienie odpis6w aktualizujqcych z tytulu trwalej utraty wartosci aktyw6w jinansowych 

Nie wystcypily odpisy aktualizacyjne z tytulu trwalej utraty wartosci aktyw6w finansowych. Nie wyst'}pila koniecznosc utworzenia takich odpis6w. 
2.8-Wartosc godziwa aktyw6w i zobowiqzanfinansowych 

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objasnienia stanowiq integralnq cz12H.· sprawozdaniajinansowego 
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Wyceny aktyw6w finansowych na dzien bilansowy dokonano wedlug wartosci godziwej, przyjmujqc za wartosc godziwq wycent' otrzymana przez zarzadzajacych aktywami oraz w przypadku inwestycji 
wlasnych srodk6w biezqcych - wyccnt; publikowanq przez TFI dla funduszy inwestycyjnych. 

3. Podzial naleznosci wedlug pozycji bilansu o pozostalym na dzien bilansowy, przewidywanym umow:i okresie splaty 

Okrcs wymagalnosci 
Razem 

do I roku powyzej 1 roku do 3 lat 
Naleznosc z tytulu 

stan na 
stan na 31.12.2017 stan na 31.12.2016 stan na31.12.2017 stan na 31.12.2016 stan na31.12.2017 

31.12.2016 

- dostaw i us!ug 23 590,08 148 699,81 - - 23 590,08 148 699,81 

- sprzeda:i:y instrument6w finansowych 2 162 074,09 - - - 2 162 074,09 -

- inne 422 631,25 188 962,17 - - 422 631,25 188962,17 

Og6lem 2 608 295,42 337 661,98 - - 2 608 295,42 337 661.98 

Na 3 1 grudnia 2017 r. Fundacja nie tworzyla odpis6w aktualizujqcych wartosc nale:i:nosci. 

4. Podzial zobowil}zan wedlug pozycji bilansu o pozostalym na dzien bilansowy, przewidywanym umow:i okresie splaty 

Okres wymagalnosci 
Razem 

do I roku powy:i:ej 1 roku do 3 lat 
Zobowiqzanie z tytulu 

stan na 
stan na 31.12.2017 stan na 31.12.2016 stan na31.12.2017 stan na31.12.2016 stan na 31.12.2017 

31.12.2016 

- um6w grantowych 645 789,58 537 569,70 - - 645 789,58 537 569, 70 

- dostaw towar6w i uslug 214 173,06 401 120,51 - - 214 173,06 401 120,51 

- opcra~ji finansowych 68 615,39 144 645,36 - - 68615,39 144 645,36 

- podatk6w 150 402,00 84 221,00 - - 150 402,00 84 221,00 

- ubezpieczen spolecznych 223 776,94 68 057,69 - - 223 776,94 68 057,69 

- niepodjirtych wynagrodzcn 75 310,00 299 781,48 - - 75 310,00 299 781,48 

- bicrnych rozliczen miirdzyokrcsowe koszt6w 41 820,00 41 820,00 - - 41 820,00 41 820,00 

- inne 3 572,18 6 988,96 424 842,80 424 886,04 428 414,98 431 875,00 

Og6!em I 423 459,15 I 584 204,70 424 842,80 424 886.04 1 848 301,95 2 009 090,74 

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objafoienia stanowiq integralnq CZl(SC sprawozdaniafinansowego 
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5. Czynne rozliczenia mil;dzyokrcsowe kosztow 

Tytuly stan na 31.12.2016 

- ubezpieczenie 7 166,54 

- prenumerata 16 418,45 

- scrwis programu FK 11 916,87 

- faktury za bilcty lotnicze i hotel - dotyczace 20 l 8 r. -
- inne I 410,15 

Og6lem 36 912,01 

6. Rozliczenia mi~dzyokresowe przychodow 

Tytuly stan na 3 1.12.2016 

Kr6tkoterminowe -

- otrzymana dotacja na dzialania statutowe w 2018 r. -
Dlugoterminowe -

Og6lcm -
7. Zatrudnienie 

Srednie roczne zatrudnienic w 2017 r. wynioslo 31,42 etaty - 34 osoby (w 2016 r.: 40 etaty - 43 os6b). 

8. Wynagrodzenia czlonk6w ZarzlJdU 

Wysokosc rocznego wynagrodzenia wyplaconego czlonkom Zarzqdu wynioslo: 

157 970 zl (w 2016 r.: 159 000 z!) za udzial w posiedzeniach Zarzqdu i komisjach Zarzqdu 

9. lnformacja o strukturze przychodow 

9.1 - Przychody netto z podstawowej dzialalno.fri operacyj11ej 

Za okres 
Zr6dla przychod6w 

1.01 - 31.12.2016 

Przychod~ z nieod2!atnej dzia!alnosci statutowej EOZ~tku Eublicznego. w t~m: 28 196 260, 73 

- wplywy zc ir6del zagranicznych 27 098 154,02 

- wplywy ze ir6de! krajowych, w tym: I 098 106,71 

- wplaty I% podatku dochodowego od os6b jizycznych 443 265,08 

Pozostale Erz~chod~ okreslone statutem, w t~rn: 2385516,66 

- wplywy z najrnu powierzchni biurowych 2 385 516,66 

Og61em 30 581 777,39 

stan na 31.12.2017 

7 365,55 

-
11 845,37 

29937,14 

3 745,80 

52 893,86 

stan na 31.12.2017 

1160965,00 

1 160 965,00 

-
I 160 965,00 

Za okres 
1.01 -31.12.2017 

4 716 905,90 

3 914 248,67 

802 657,23 

328 617,76 

2 956 488,80 

2 956 488,80 

7 673 394,70 

Wprowadzenie oraz dodatkowe iliformacje i objasnienia stanowiq integralnq CZ!fSC sprawozdaniafinansowego 
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9. 1. 1 - Prz.yclzody z dzialalno.fri statutowej pozytku pub/icwego - wplywy ze irOdel zagranicznyc/1 i krajowyclt w 2017 r. 

Zr6d!a przychod6w 
Zaokres 

1.01 - 31.12.2017 

Zr6dla zag_raniczne 3 914 248,67 

- Fundacja Spoleczenstwa Otwartego, Szwajcaria 2 144 448,00 

- Fundacja Promocji Spoleczenstwa Otwartego, Nowy Jork (USA) I 236 922,16 

- Transparency International, Berlin 324 552,78 

- Friends of Stefan Batory Foundation, Boston, USA (darowizna Fundacji Quo Vadis Rodziny Gavell6w) 195 242,50 

- ECFR Londyn 77 769,58 

- European Foundation Centre, Bruksela (dotacja Fundacji Evensa) 53 596,49 

- Ministerstwo Spraw Zagranicznych Niemiec 8 687,33 

- Google Matching Gift Program, Princeton 4 733,98 

- Pozostali darczyncy 10 379,97 

- Zwroty dotacji (142 084,12) 

Zr6dla kraiowe 802 657,23 

- wplaty 1 % podatku od os6b fizycznych 328 617,76 

- prywatni darczyncy z Polski 160 563,92 

- Grupa Pracuj S.A. 100 000,00 

- Orange Polska SA 100 000,00 

- Fundacja Orange 25 456,70 

- Fundacja BGZ BNP Paribas 20 000,00 

- Putka Sp. z o.o. 18 000,00 

- Fundacja im. Konrada Adenauera 26 482,17 

- Fundacja im. Friedricha Eberta 9 369,82 

- Pomona Company 3 000,00 

- ISKRY Sp. z o.o. 3 000,00 

- Przedstawicielstwo Fundacji H. Boella I 103,06 

- Jelkon Sp. z o.o. I 000,00 

- pozostali darczyncy z krnju 6 063,80 

Og61em 4 716 905,90 

Wprowadzenie oraz dodatkowe in.formacje i objafoienia stanowiq integralnq CZf!SC sprawozdania.finansowego 



9.2 - Pozostale przycltody operacyj11e 

Zr6dla przychod6w 

- wynagrodzenia platnika 

- naprawa szkody (z ubczpieczenia) 

- rozliczenie inwentaryzae<ji 

- inne (odpisy aktualizujqce rozrachunki i innc) 

Og61em 

9.3- Przychody ji11a11sowe 

Zr6dla przychod6w 

- wynik zc sprzedazy instrument6w finansowych 

- dywidendy 

- zysk z wyccny instrumcnt6w przeznaczonych do obrotu 

- odsctki od instrument6w finansowych, w tym: 

- odsetki zrealizowanc 

- wyccna na dzien 3 I grudnia 

odsetki niezrealizowane p!atne w okresie do 3 miesif!CY 

odsetki niezrealizowane platne w okresie powy:Zej 3 miesif!CY do 1 roku 

odsetki niezrealizowane platne w okresie powytej I roku 

- odsetki od lokat kr6tkoterminowych srodk6w picniirznych, w tym: 

- odsctki zrcalizowane 

- wycena na dzien 3 I grudnia 

- odsetki niezrealizowane platne w okresie do 3 miesir;cy 

- inne (kick -back, transakcjc SWAP, BSB, SBB) 

- r6znice kursowe 

Og61em 
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Za okres Za okres 
1.01 - 31.12.2016 1.01 - 31.12.2016 

I 417,68 1 345,09 

4591,52 -
18 611,20 8 151,62 

1 661,22 606,08 

26 281,62 10 102,79 

Za okres Za okres 
1.01 - 31. 12.2016 1.01-31.12.2017 

1370773,14 13 608 584,35 

153 803,37 254 630,79 

- 290 614,09 

407 900,99 473 798,87 

273 463,33 473 351,46 

32 181,87 -
102255,78 447,41 

- -
182 243,51 I 95 470,58 

180 981,36 195 338,93 

1 262,15 131,65 

881 351,24 837 308,48 

1114394,19 -
4 110 466,44 15 660 407,16 

W 2017 roku Zarz11d zdecydowal o przyj9ciu nowej strategii zarz11dzania Funduszem. Zmianie ulegl sklad dotychczasowego portfela 
Funduszu, sprzcdat dotychczasowych aktyw6w wplym;la na wzrost przychod6w finansowych w 2017 r. w por6wnaniu z 2016 r. 

Wprowadzenie oraz dodatkowe in.formacje i objafoienia stanowiq integralnq CZf!SC sprawozdania.finansowego 
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10. lnformacja o strukturze koszt6w 

I 0.1 - Koszty podstawowej dzialal11osci operacyj11ej 

Podzial koszt6w 
Za okres Za okres 

1.01 - 31.12.2016 1.01 - 31.12.2017 
Koszt;)'. dzialalnosci statutowej nieod2latnej QOZ;)'.tku 2ublicznego 32 I 07 987,81 10 937 448,27 

- koszty program6w dotac)'.jnych 28 310 030,39 6 645 349,02 

- zwroty dotacji udzielonych w latach poprzednich (10 496,73) ( 10 344,96) 

- koszty program6w operacyjnych 3 808 454,15 4 302 444,21 

Koszt;)'. og61nego zarz~du 3 625 476,85 3 867 567,78 

-koszty administracyjne biura I 532 286,91 I 542 158,16 

-koszty utrzymania budynku - siedziby Fundacji I 266 968,20 I 498 205,54 

-koszty amortyzacj i 826221,74 827 204,08 

Og6lem 35 733 464,66 14 805 016,05 

10.1.1- Koszty dziala/110.fri statutowej 11ieodplat11ej pofJ!lku publicz11ego 

Podzial koszt6w 
Za okres Za okres 

l.01-31.12.2016 I.OJ - 31.12.2017 

Prog_ramr_ dotacyjne 28 310 030,39 6 645 349,02 

- Obywatele dla Demokracji 19 525 849,89 853 401,90 

- Dcmokracja w Dzialaniu 4 384 778,50 3 023 444,89 

- Dia Bialorusi 2 645 233,42 2 173 875,80 

- R6wne Szanse i Funduszc Powicrzone ( w 2017 r. - Funduszc Powierzone) I 754 168,58 594 626,43 

Programr_ oe_eracyjne 3 808 454,15 4 302 444,21 

- Dcbaty Fundac:i i Batorego 177 094,64 261 857,26 

- Masz Glos. Masz Wyb6r 813 981,92 I 109 436,31 

- Odpowicdzialne Panstwo 641 550,01 682 883,02 

- Otwarta Europa 497 165,18 704 921,73 

- Warszawskic Biuro ECFR 587 143,37 500 976,45 

- Przcciwdzialanie Uzaleznieniom I 091 519,03 I 042 369,44 

Razem koszty programowe 32 118 484,54 10 947 793,23 

- Zwroty dotacji udziclonych w latach poprzcdnich (10 496,73) (10 344,96) 

Og6lem, w tym: 32 107 987,81 10 937 448,27 

- udziclonc dotacjc 23 780 617,93 4 756 648,44 

Wproivadzenie oraz dodatkowe informacje i objasnienia stanowiq integralnq CZ!fSC sprawozdaniafinansowego 
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10.1.2 - Koszty og6l11ego zarzqdu 

Podzial koszt6w 
Za okres Za okres 

1.01 - 31.12.2016 I.OJ - 31.12.2017 

- zuzycie materia!6w i energii 328 243,81 375 653,73 

- us!ugi obce 1057119,52 l 394 950,81 

- podatki i op!aty 123 105,48 119 654,48 

- amortyzacja 826221,74 827 204,08 

- wynagrodzenia 930 026,64 835 818,65 

- ubezpicezenia spo!eezne i inne swiadezenia 189 699,08 189 354,69 

- pozosta!e koszty 171 060,58 124 93 J,34 

Og6lem 3 625 476,85 3 867 567,78 

10.1.3 - Struktura poniesionyclz koszt6w 

Podzia! koszt6w 
Za okres Za okres 

1.01 - 3 l.12.20J6 1.01-31.12.2017 

koszty administracxjne biura i utrzymania budynku - siedziby Fundacji 7,83% 20,54% 

koszty amortyza~ji 2,31% 5,59% 

koszty dzialalnosci statutowej 89,86% 73,87% 

Og6!em J00,00% 100,00% 

10.1.4 - Struktura poniesio11ych koszt6w realizacji dzialabwsci statutowej 11ieodplatnej pozytku publicznego 

Podzia! koszt6w 
Zaokres Za okres 

I.OJ - 3 l.12.20J6 I.OJ - 31.12.2017 

koszty program6w dotacyjnych 88,J4% 60,67% 

koszty program6w opcracyjnych 11,86% 39,33% 

Og61em 100,00% J00,00% 

10.2 - Pozostale koszty operacyj11e 

Podzial koszt6w 
Za okres Za okres 

1.01 -31.12.20J6 1.01-31.12.2017 

naleznosci nie5cieygalne 66 234,00 -
koszt likwidacji szkody 4591,52 -
koszty seydowe i oswiadczenia zaseydzonc - 20 J87,00 

straty nadzwyczajne - 25 284,69 

inne 675,84 2 002,44 

Og6!em 71 501,36 47 474,J3 

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objainienia stanowiq integralnq czrsc sprawozdaniafinansmvego 
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I 0.3 - Koszty fiuansowe 

Podzial koszt6w 
Za okres Zaokres 

1.01-31.12.2016 1.01-31.12.2017 

odsetki 438,22 893,00 

koszty operacj i finansowych - 255 867,26 

koszty zarz'}dzania aktywami finansowymi 223 348,93 356763,17 

roznice kursowe - 2 628 126,32 

Og61em 223 787,15 3 241 649,75 

1 I. Podatek dochodowy 

Za okres Za okres 
1.01-31.12.2016 I.OJ - 31.12.2017 

Zysk/strata brutto (1310227,72) 5 240 904,72 

Koszty niestanowi<;ce koszt6w uzyskania przychod6w 50 049,41 59 064,00 

Dochody niepodlegajace opodatkowaniu 1310227,72 (5 240 904,72) 

Podstawa opodatkowania 50 049,41 59 064,00 

Podatek dochodowy ( 19%) I dla 20 I 7r. - 15% 9 509,00 8 860,00 

Na podstawie art. 17 ust. I pkt 6c ustawy o podatku dochodowym od os6b prawnych, dochody Fundacji jako organizacji pozytku publicznego, zwolnione S<f z podatku dochodowcgo w czttsci przeznaczonej na 
dzialalnosc statutowq, z wyl'}czeniem dzialalnosci gospodarczej. Podatek dochodowy w 2016 r. Fundacja odprowadzila od dochodu przeznaczonego na wydatki niestanowiqce kosztu uzyskania przychodu ani 
wydatku statutowego. Wladze podatkowe mog(} przeprowadzic kontrole ksi'}g rachunkowych i rozliczen podatkowych w ciqgu 5 lat od zakonczenia roku, w kt6rym zlozono deklaracje podatkowe i obciqzyc 
Funda~itt dodatkowym wymiarem podatku wraz z karami i odsetkami. W opinii Zarz'}du nie istnie.i'l okolicznosci wskazuj'}ce na mozliwosc powstania istotnych zobowi'}zan z tego tytulu. 

Wprowadzenie oraz dodatkowe in.formacje i objasnienia stanowiq integralnq CZ!fSC sprawozdaniafinansowego 



-25-

12. Uzgodnienie bilansowej zmiany nalei:nosci i zobowi11zan do zmiany dla potrzeb rachunku przeplyw6w pieni~i:nych 

Rozrachunki do rachunku przeplyw6w pieni~i:nych 2017 r. 

Zmiana stanu naleznosci og6lem 108 559,35 Zmiana stanu naleznosci inwestycyjnych 

Bilans otwarcia 2 608 295,42 Bilans otwarcia 

Bi Jans zamknit;cia 337 661,98 Bilans zamknit;cia 

Zmiana stanu nalcznosci inwcstycyjnych (2 162 074,09) Zmiana stanu naleznosci inwestycyj nych 

Zmiana stanu zobowiljzan 100 220,89 Zmiana stanu zobowil)Zaii inwestycyjnych 

Bilans otwarcia 2 021 438,81 Bilans otwarcia 

Bi Jans zamknit;cia 2 197 689,67 Bilans zamknit;cia 

Zmiana stanu zobowil)zan inwestycyjnych 76 029,97 Zmiana stanu zobowil)Zaii inwestycyjnych 

Rozrachunki do rachunku przeplyw6w pienii;i:nych 2016 r. 

Zmiana stanu naleznosci og61em (14 375,52) Zmiana stanu naleznosci inwestycyjnych 

Bi Jans otwarcia 431 845,81 Bilans otwarcia 

Bilans zamknit;cia 2 608 295,42 Bilans zamkniecia 

Zmiana stanu nalcznosci inwestycyjnych 2 162 074,09 Zmiana stanu naleznosci inwestycyjnych 

Zmiana stanu zobowhizan (332 714,91) Zmiana stanu zobowil)Zafl inwestycyjnych 

Bilans otwarcia 2 323 701,30 Bilans otwarcia 

Bilans zamknit;cia 2 021 438,81 Bilans zamknit;cia 

Zmiana stanu zobowi<izai1 inwestycyjnych 30 452,42 Zmiana stanu zobowil)Zaii inwestycyjnych 

13. Przyczyny wysti;powania r6i:nic pomii;dzy bilansowym stanem srodk6w pienii;i:nych oraz zmianami wynika.iqcymi z rachunku przeplywu srodk6w pienii;i:nych 

2016 r. 2017 r. 

Srodki pienit;zne na poczljtek okresu wedlug bilansu 9 485 073,43 Srodki pienit;zne na poczl)tek okresu wedlug bilansu 

- r6znice kursowe z wyceny na dzien bilansowy (71 026,50) - r6znice kursowe z wyceny na dzien bilansowy 

- nalezne na dzien bilansowy odsetki od lokat kr6tkoterminowych (5 508,15) - nalezne na dzien bilansowy odsetki od lokat kr6tkoterminowych 

Bilans otwarcia w rachunku przeplyw6w pienit;znych 9 408 538,78 Bilans otwarcia w rachunku przeplyw6w pienit;znych 

Srodki pienit;zne na koniec okresu wedlug bilansu 4 293 363,25 Srodki pienit;zne na koniec okresu wedlug bilansu 

- r6znice kursowe z wyceny na dzien bilansowy (76 699,05) - r6znice kursowe z wyceny na dzien bilansowy 

- nalezne na dzien bilansowy odsetki od lokat kr6tkoterminowych (I 262,15) - nalezne na dzie11 bilansowy odsetki od lokat kr6tkoterminowych 

Bilans zamknit;cia w rachunku przeplyw6w pienieznych 4 215 402,05 Bilans zamknit;cia w rachunku przeplyw6w pienit;znych 

Bilansowa zmiana stanu srodk6w pienit;znych, w tym: (5 191 710,18) Bilansowa zmiana stanu srodk6w pienit;znych, w tym: 

- zmiana stanu srodk6w pienit;znych z tytulu r6znic kursowych i naliczonych odsetek I 426,55 
- zmiana stanu srodk6w pienit;znych z tytulu roznic kursowych i 
naliczonych odsetek 

Zmiana stanu srodk6w pienieznych w rachunku przeplyw6w pienit;znych (5 193 136,73) 
Zmiana stanu srodk6w pienit;znych w rachunku przeplyw6w 
I pienieznych 

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objafoienia stanowiq integralnq CZ?SC sprmvozdaniafinansowego 
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14. lnformacja o funduszu wieczystym 

Fundusz wicczysty utworzony zostal nu podstawic uchwaly Zarzqdu z 18 mqja 20 I 0 r. ze srodk6w, kt6re zgodnie z wolq grantodawc6w przeznaczone zostaly na ten eel. Srodki tego funduszu sq inwestowanc 
zgodnic z obowiqzujqcymi rcgula~jami prawnymi, na podstawic strategii inwestycyjnej rekomendowanc:i przez doradc6w inwestycyjnych i zatwierdzanej przez Zarzqd Fundacji. 

Zaokres Za okres 
1.01 - 31.12.2016 1.01 - 31.12.2017 

I. Wartosc funduszu wieczystego na poczqtck roku, w tym: 167 413 417,86 174085811,97 

- wartosc wedlug ceny nabycia aktyw6w finansowych i srodk6w pienit;znych 164 105 386,92 167 458 764,85 

- fundusz z aktualizacji wyccny wedlug ceny rynkowc:i 3 308 030,94 6 627 047,12 

2. Zwiirkszenia 7 556 679,18 13 124 425,03 

- wynik z inwcstowania funduszu w 2016 r. 3 353 377,93 12 039 301,03 
- zmiana wyceny na dzier\ bilansowy 4 203 301,25 1 085 124,00 

3. Zmni~jszcnia (884 285,07) (6 627 047,12) 

- zmiana wyccny ustalona na dzien sprzedazy aktyw6w (884 285,07) (6 627047,12) 

4. Wartosc funduszu na koniec roku, w tym: 174 085 811,97 180 583 189,88 

- wartosc wedlug ccny nabycia aktyw6w finansowych i srodk6w pieniirznych 167 458 764,85 179 498 065,88 

- fundusz z aktualizacji wyceny wed!ug ceny rynkowej 6 627 047,12 1 085 124,00 

15. Zr6dla zwi1;kszenia i wykorzystania funduszy wlasnych 

Fundusze wlasne 

statutowy z aktualizacji wyceny wynik z lat ubieglych wynik bie:iqcego roku zalo:iycielski razem 

I. Stan na 2oczgtek roku obrotowego, w t~m: 188 483 624, 70 6 577 628,30 18 451 508,27 (1319736,72) 183 656,30 212 376 680,85 

-fimdusz wieczysty 164 105 386,92 6 627 047,12 - 3 353 377,93 - 174 085 811,97 

a. zwit;kszcnia I zmniejszenia z rozliczenia wyniku finansowego 2853331,75 - (4 173 068,47) 6 560 641,44 - 5 240 904.72 

b. zmiana z wyceny aktyw6w finansowych - (5 492 504,30) - - (28 893,14) (5 521 397,44) 

2. Stan na koniec roku obrotowego, w t~m: 191336956,45 1 085 124,00 14 278 439,80 5 240 904,72 154 763,16 212096188,13 

- fundusz wieczysty 167 458 764,85 I 085 124,00 - 12 039 301,03 - 180583189,88 

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i obja!mienia stanowiq integra/nq cz(f§c sprawozdania.finansowego 
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16. Rozliczenie wyniku z dzialalno5ci statutowej 

na 31.12.2016 na 31.12.2017 

I. Wynik na dzialalnosci statutow~j, w tym: 17 131 771,55 19 519 344,52 

- wynik biczqcego roku (1319 736,72) 5 240 904,72 

- wynik lat ubieglych przeznaczony na biezqce dzialania statutowe 18 451 508,27 14 278 439,80 

2. Planowane przeznaczenie wyniku: 

a. Fundusz statutowy, w tym: 2 853 331,75 7 794 703,28 

- fundusz na biezqcc dzialania statutowe (500 046, 18) (4 244 597, 75) 

- fundusz wieczysty 3 353 377,93 12 039 301,03 

b. Wynik do rozliczenia w kolt:inych latach 14 278 439,80 11 724 641,24 

17. Wynagrodzenie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdan finansowych 

Nalezne wynagrodzenie podmiotu uprawnionego z tytulu badania sprawozdania finansowego Fundacji za rok obrotowy 2017 wynioslo 34 000 zl (bez podatku VAT), za rok obrotowy 2016 - 34 000 zl. 

18. Zobowiqzania warunkowe oraz zobowiqzania zabezpieczone na majqtku Fundacji 

Na dzien 31 grudnia 2017 r. Fundacja nie posiadala zobowiqzan warunkowych ani zobowi<)zan zabezpieczonych najej maj')tku. 

19. Zdarzenia po dniu bilansowym 

Nie wystqpily zadne zdarzenia po dniu bilansowym mqj')ce wp!yw na sprawozdanie finansowe. 

20. lnformacje o poi:yczkach i swiadczeniach o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzqcym w sklad organ6w zarzqdzajqcych i nadzorujqcych 

W biezqcym roku obrotowym Fundacja nie udzielala zadnych pozyczek oraz nie wykonywala swiadczcn o podobnym charakterze na rzecz os6b wchodz<)cych w sklad organ6w zarz<)dzaj')cych oraz 
nadzorujqcych. 

2 I. Transakcje ze stronami powiqzanymi 

W roku obrotowym o~j<;tym sprawozdaniem finansowym nie wyst'!pi!y zadne transakcje ze stronami powi'lzanymi. 
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