Informacja dodatkowa
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
nie posiada
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
nie udzielono
3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach
1)należności z tytułu wykonnych umów

72 690,33

2)środki pieniężne

1 632 300,50

3)nadwyżka przychodów nad kosztami(wartość dodatnia) 1 544 635,20
4)zobowiązania krótkoterminowe- zwrot dot.MEN

2 945,46

5)rozliczenie międzyokresowe przychodów

160 731,12

w tym:
-Credit Suisse

75 085,86

- 1% dla OPP 2018 52 393,26
- Huawei

33 252,00

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
1)Wynik finansowy 2018 zwiększający przychody 2019 r.

1 585 512,69

2)Przychody statutowe w okresie 01.01-31.12.2019

2 187 976,23

w tym:
a)od osób indywidualnych:

397 274,05

w tym:
- 1% dla OPP 2019

207 944,35

darowizny osób indywidualnych 189 329,70
b)wpływy od instytucji i przedsiębiorstw
w tym:
- Fundacja PZU

600 000,00

- Credit Suisse

250 000,00

- Credit Suisse

126 722,52

- AMGEN
- Fundusz Vysehradzki
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36 375,00
64 104,75

1 222 143,64

-ZAIKS

10 000,00

-Felicity Estates

50 000,00

- Huawei

11 748,00

- Geving Fundation

87 261,45

- pozostałe

5 931,92

- przypisana do zwrotu dotacja PZU za 2018r. - 20 000,00
c) dotacje państwowe :

568 558,54

-Ministerstwo Edukacji Narodowej

187 054,54

-Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 381 504,00
3)Pozostałe przychody finansowe

9 560,15

w tym:
odsetki bankowe

9551,69

róznice kursowe dodatnie

8,46

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów
Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

2 236 162,17

w tym:
1)koszty działalności statutowej

1 788 612,96

2)koszty administracyjne

447 549,21

Pozostałe koszty finansowe

2 251,70

w tym:
róznice kursowe:

2251,69

odsetki debetowe

0,01

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego
KFnrD nie posiada 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
W 2019r. osiągnął wpływy z 1% OPP z podatku dochodowego od osób fizyczneych w kwocie 197 761,52 zł, z czego wydatkowano 145
368,26 zł. W 2019 r.wydatkowano też kwotę pozostałą w wpływów z 2018r. 52 393,26 zł.
Sinansowano następujące wydarzenia:
1.Koncerty Funduszu

24 141,78

2.warsztaty muzyczne

17 502,98

3.dofinansowanie kursów i konkursów muzycznych

7 184,29

4.warsztaty filmowe
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4 068,50

5.wystawy i konsultacje plastyczne
6.szkoleniowo-integracyjne spotkanie tutorów

4 204,32
10 931,00

7.seminaria humanistyczne

7 380,99

8.warsztaty astronomiczne

999,14

9.staże naukowe
10.warsztaty matematyczne
11.warsztaty chemiczne
12.wielodyscyplinarne warsztaty naukowe
13.wakacyjny obóz w Pasterce

7 321,81
8 661,40
999,14
1 176,27
3 628,19

14.Konkurs Unii Europejskiej dla Młodych Naukowców 10 992,03
15.spotkanie inaguracyjne

4 501,28

16.kwalifikacja do programu na rok 2018/2019

14 476,91

17.prenumerata

20 818,64

18.wyjazdy zagraniczne

12 793,94

19.ewaluacja programu

8 376,04

20.Program Pierwszy Tutor

7 102,42

21.warsztaty fizyczne

6 133,99

22.platforma edukacyjna

8 376,04

23.zajęcia zorganizowane przez innych

244,08

24.Promocja Programu

15 929,17

8. inne informacje niż wymienione powyżej, 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 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o
rachunkowości, o ile występują w jednostce
W 2019r. zostały zawarte porozumienia z Zamkiem Królewskim w Warszawie, Łazienkami Królewskimi o bezpłatnym korzystaniu z sal
koncertowych oraz Europejskim Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego o bezpłatnym udostępnieniu infrastruktury Centrum do
przeprowadzenia warsztatów muzycznych dla uczestników programu.
Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci w celu realizacji zadań statutowych korzysta nieodpłatnie z sal wykładowych i laboratoriów Uniwersytetu
Warszawskiego,Uniwersytetu Jagiellońskiego,Uniwersytetu Wrocławskiego,Polskiej Akademii Nauk.Szcunkowa wartość użyczonych sal
wyniosła ok.300 000,00 zł.
Bardzo ważnym elementem działalnośći Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci jest zaangażowanie pracowników naukowych uczelni, byłych
uczestników programu Funduszu, tutorów podczas zajęć programowych Funduszu. Nieodpłatny wkład pracy wolontariuszy nie jest
wprowadzony do ksiąg rachunkowych. Wyceniany jest szacunkowo na podstawie umów o wolontariacie oraz uczestnictwa w poszczególnych
zajęciach.
w 2019 roku wartość szacunkowa nieodpłatnego wkładu pracy wyniosła 766 980 zł.

Data sporządzenia: 2020-01-29
Data zatwierdzenia: 2020-07-17

Druk: NIW-CRSO

Wanda Kołodyńska

prof.Jan Ryszard Madey-przewodniczący Zarządu,Prof.Konrad
Banaszek,dr Piotr Borsuk,Marcin Braun,dr Wawrzyniec
Kofta,Maria Mach,prof.Zbigniew Marciniak,dr Michał Mizera,prof
Lucjan Piela,prof.Andrzej Sękowski,prof.Janusz Siedlecki

Imię i nazwisko osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust
2 ustawy o rachunkowości

Imię i nazwisko kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich
członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości
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