
Wpowadzenie do sprarł"ozdania firransorłego za l0lź r.

FułdacjaPolskie Centłum Pomocy h{iędzynarodorvej uL San,łxacka 14 iok.15" {}ż-9''f2Walszaą.a

'Wprorradzenie do §praĘ.ezdania fiaan§OIrego
Fundacji Polskie Centrum Pom ocy i\,Iiędzy narodow ej

1. Nazrvą siedziba i adres organizacji
Furłdacja Płlshe Celłtrlłm Parłwcy &{ię
u!. Sanuacka ]4 lok.]5
0?-971 Warszax,ą

NlP:JJ5-i3 V - ] 4-02,R-EGO}': J.fS 60 3 0 } 7

ż. Infonnaeje o posiadanych jednostkach organizacyjuych {zarówło §porządzaj@ych
samodzielne spranoozómia finansowe. ^iak tsż nie sporządzająrych takich sprawozdafi

FundrlĘa nie ł?x{! wyadrębnioąr}ł sporzqdzajqry-ch samodsielłłie
s p r at o; da rt i rl _fi nans ow e "

3. Podsta*.*tły przedmiot działainości gog PKł

{9łg9Zi

4. \fu'skazarde właścir,vego sądu prowadzącego rejestr }uh irurego organu prov,adzącego
r{esk, data rvpisu, l]ufi}er \ł, ewidencji oraz staĘ,styezły llt]tłęT idenĘrfikaryjny
lv systemie REGON

Sąd Rejanawy dła m- §r- Warsstmły w Wał,sza,ńłźe, R.Ęe,słł^ Stawar,zyszer'ł, Inrzycłt
Głganizacji Społecsn_y,ch i Za+,v,ador+yclą FuxdaĘi i Publiary:tlt Zrłlłłarlólv Gpieki
Zdł"ol1,otnej.
IĘłs da ł"ejesłrrł z drl. 23.ł6.3aa6 r, ii,amer,-K&S., 009§259298
REGON: #}ł06030]7

5. Darre dotyczące członkórv zarządu {imię i nazwisko *raz funlłcja)

Pr a es Zatz ądu -Wojcięrh Wiłk
tr7- c e Pr e es Za* qdu- Kr4*zĘ lvs ińs ki
Członek Zarsqdu-Sy łw ia Wiłk

6. Okręś}eriie rodzaju działalrrości.

Furudacja Palskże Cenfuułłl Pałnocy Mię&vearłCowej pra:*-il&i +*yłqcznie działalrłość
st{ltlttolvżą polegajqeą na realizłłeji pl"Ęe.kró* ro*l;*jo,1tlycĄ hrrrcanitxnyeh i edukaryjnych,

7 . \\rskazalrie oln,esu tnvania działalności orgxrizacji, jeżeli jest on ograniczony w statucię

OJłres działania ał"ganizelcji nie jest ograniczarły statuterłl.

8. Okręs objęĘ sprarvozdarrięrł firtarrsotolłrr



'Wpłrrrvaźe*ie do sprawozdania flaa*sorłego za ?81ż r -

Fuadacja Polskie Centrum Fomcq, Międ4,flffioSgwej r*. §arorat&a 14 1oL,15, {}ż-9'lż Wat,szarń,a

Rotzne spra:t$ozdflniefinansaae E€§ oł{res od al-#ź.ł0l! do j1.}ż.20ź2

9. Wskazanię czy §prawszdarrie finansołvę zo§tato spoTządzol}e prTy załoze*it
konĘnuowmia dzidalnaści przez orga$Łaq-ę w dająeęj się przewidzieć przyszłości craz
czy tiię ist*ieją okoliezncści wskazujące na po\\,ażne zĘrozdlia dla kontynuowania przęz
nią dziaśalności,

Rłczne sprałrazdanie spłrłądzoł,ło !}r4J załośgriu konĄłnuowałłia dsigłglności płz<'=

arganizccję, co najmniej 12 mźesięcy i dhńą.

10" Omówianie prą{ętych zasać ft}oriąrki) racfuirnkegłości, rv tyrr metod wyceny ń§.x,óła. i
pas3-rł,ów {takze arłoĄzacji). pomiaru wyniku finmsowego orez sposobu sporządzenia
sprawozdania finansowęo w zakesie" w jakim ustawa pozostanda jednostce praero
rłyboru.

W'ykrłzane w bi{ansie rła łłoniec rłku gbł"ałowego ń6łva i paslwa w3,ceruiona łneIadałrłi
l,r'.l,r€nyłłpnilajqc jłnizprsyjęĘ:cIrzasadrac!rurilawaśei,
a. środki tmłcłe -w cenie saktqlłł
b, nale'łłwścl - rp kwotacłl symcgrłnej zapłaĘ $ 1f§rrości nomłnł§ne3
c, ak|arc fifta*lowe - w wartaścż *orNżnałnej
d. sob ow ięrłłłia - w hp tac łł N; yłw ag*nej zapłal y* w tł*rfości nominalxQ.

Sparządśono:

Sy'arsza.łva dtr. 3 1 "03.?0}3 r"

ZarządFuxdacji:

wlce prezes
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FUr.,]DACJA PoLSKf E CE|,JTRUI",] FOIńOCY IńfĘDZYNARDDCĄĄ/EJ REGoNll4§603{ł17
UL SARrMAOKA 14 LoK.15
e2-972 WARSZAWA

RacŁuŚę,kW*ików. ;,,,:...i.::.,.; .i.,i]*.,

na dzień 31.12"2łlż
fiachunekwlłtkxvspotzą&oryzgud*iezzafączaiWerndorrszprsłząłśz*łia&{lnrsinaFirranństz15.1-f_200?{DZ,U 137paz 1539zpaźn

żłn.}

Porycja lĘszeząółnienie 31" l 2_ź*{1 3x.1z.zgtż

1 ? 4 4
A, przvghodv z działalnośsi statgtowei 2 s60 733,50 28?87ł7,9,|

składki brutto określone statvtem ą§8
Enne pazyęhodv określo§e statutem .i .tfn 7?? Ęn 3 s28 707,91

1 Przyehody z dzi ała l n ośc! statutowej nieod płatnej p ożylkt l
publiąznefio ,..,.ą^ 2 8ż5s§7"*1

? Przychody z działalnoścź staił;towej odPatnej pożytku
Eubi!cznecO ź 8ce.§§
pozostąłe przvchodv okłeśłone statutern .. . ,.'.],],,,.::,].§aEB §§§

B. kosz§ rmlizacii zadań statłtowveh 2 M9 sl§,61 ź 817 §35-6s
1 Koszty real iz a cj i zad a ń statutowych dzi ała lnoś ci nieodpłatn ej

poźl{ku Dtjbliczneoo
',8t§.$35,6§

3
"':'|' 

n&S

9rl lgvq! l 9{q.u(vłY}Ll , uAlq|ql| lvJgl gvPIą§rgJ

pażńką.! §ubliczneqo
p oz osta&e k o sztv rea l izacii zad ań stati,ltowvch ::n ]? "' '::"lS"6fl} ii:ł!.l,łł,ł,,..,,,fr 

"&8
6. Wynik finansowy na działainośei statutowej {wielkość

dodatłia lub uiemnal {A-8} 1t 1,t§.89 1a e7ż-?2
D. kosztv administraevine t§ 7§9,s1 § §s8,36
1 zużvcie rnateriałow i enercii ::§:W A7§ Ę§
? usluci obce a a.l? ?§v ś §vivJ
ż podatki i oołatu §§Ę5B] J64.0§
4 \Ąlptagrodzenia oraz ubezp§eczenia społeczne i inn€

świaćczenia
} ,Ł,:.' ';.

:f $e.i3 5555.,l1
t Ąmortyzacia ,i"|,"'"' :-:. . :...E*S§ U.uLł
6 pozcstałe a ća+-l aJ

,:.;,,,!",. 
§.??

E Pozostałe przychody (nie vłymienionew poąrcii A i G} n,i:ł':'.,:,,:.,, . 4 S63"$t' §}.l}t}

F. Fczosta}e koszĘ (nie wyrnienione w poz. B, D i fił 6 0t §,70
§_ przvchodv finansoue ') :r:,::,:,? 3t7-9S 8 876,§9
H. k§sńyfinansowe 1:|.,.:.tl.!:...a\. 61s.5* .§Tą3v
I

yĘrlłłk ilnan§ovuy §rute fia cćlłot§ztałcłe o_Eałararsfl tw}ełko§c
dodatnia lub ujemna} {C-S+E5+G+ł} a,rl , -1 *38oł§ s t6B,08

J. Evskł i sbatv nadzwv€zaine 0.Bó $.00
l Zvski nadzwvczaine - p/iełkośE dodatnia ] 

^^^- ,, U.I}tJ ] ! _ 
^l§ń

Straty nadzwyczaine - wielkośc uiemna 0"sG
K. B9vnłk {i*ansowv oqółem {ł+J} .1 938"16 g t§ts,08

{ Różnica zwiększająca koszty roku rrastępnego {włelkość
uienlna} ;j,i.|:| l.:łi|::,i, j 

;lr.:.b,so
Roźnica awiększaj ąc a praych ody roku nastę p nego {w9e§kośc
dodatnia}

ilata spOrządże§ia,

31.03.20,|3
Podpią- Polskie Centru dzynarodowe1

Kki
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Ble'spozłJzary zg(dnie z zaląEfllajen ca rczpaĘądzaie Mirtshą Finaf,§ł ż ,15_11 2E)t {Dz. il. 137poz ,t539ż póżil zr.)

WieEz AKTYWA sian fla Wiftź PAsY!,llA sDtn Da
? 37-12-2B11 l 31.1a- l,12 2a11

A Aktffi łnEłe A tse
węrtos! niereterialne i lndu9 stafułow

ll RzeEwe akfuWa troałe Ftmduv z akfuaiiztrii wcenv , 
i!,{!{l

§l NaIeżności dfugdeminw€ a
Wynlx FnansoĘl Eefioza rcł(

*r^h^^, -, 938.16 9l€8.08

lV i nwestycie dfu g.{emłnd$/e 1
dPI.YLI{UJ* Lld l

16*łs M#ir) 9 168,08

ołu9olermi8owe roz§czenia
miedzvokBwe

, s,sa 2
N aóĄ,zka ko*!w nad prżycibdań

tv9iPko§ Uienmal t 938.,tE ó.O§

B Ak§ŃYa obfctowe §60 Tł0,93 B Zobowiąlanta i rEHvry na
,fllMsle źrn le 43 637,€8 650 53tl89

I zapasy ueźo,\Ą.}ćh aktywów obńtowych sili §
aóbMą!,anla dł]goterm mwe z lytul(

kF.ińi, i 6^ir,.,qL 0"0o

lt Nal€żności kiólkcterminore

ll ZoboHiaFania krótkoieminowe i
n!ńńłś,A.ńsi.l6A 43 §37,§8

l(redw i Doźyczki
lmgzoE&aĘłE ,żłłłł,18 3ż4lt 3{
FuŃuge sDe6ialne

El lnwstvde kaolkt ll
srodki Dienieżne Rn7],ia? Enia

Pozstałe akty!ła §nansow€ 1
ltozllczenE m Ędzyc*(€soa€

DPVćhódow §l§u4ld

krot(olemtnore rczliczenia
midl"Wkffi@ 2 inn€ rcZlicżenia mięoyokreswe c.o0

4s§§ 42 69c,52 6§0 70§.q3

'dż 
sF§łżądztri6
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