Sprawozdanie z działalności Fundacji PRIMUS za rok 2009/2010

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI PRIMUS
ZA OKRES 01.01.2009-31.08.2010

I. Informacje ogólne o Fundacji
1. Nazwa fundacji
Fundacja PRIMUS
2. Adres siedziby fundacji
02-793 Warszawa, ul. Zoltana Balo 1
tel. (0-22) 648 28 53 (do 55)
e-mail: zarzad@primus.com.pl
3. Data rejestracji fundacji:
- Data wpisu w KRS: 28.08.2002
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XX Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego dla w/w podmiotu – dokonano wpisu do Rejestru Stowarzyszeń, Innych
Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych Zakładów Opieki
Zdrowotnej oraz Rejestru Przedsiębiorców.
- Data zmiany w KRS:
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XX Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego
16.07.2008r – zmiany osobowe w składzie Rady Fundacji
05.12.2008r – zmiany osobowe w składzie Zarządu
19.12.2008r – zmiany osobowe w składzie Rady Fundacji
4. Nr KRS: 0000127973
5. Regon: 011068989
6. NIP: 521-012-03-97
7. Dane dotyczące członków zarządu fundacji:
imię i nazwisko
funkcja
adres zamieszkania
Warszawa, ul. Trombity 24G do 11.03.2009r
Krzysztof Bach
Prezes Zarządu
Agnieszka Rychlicka Członek Zarządu Piastów, Al. Piłsudskiego 18/14 do 11.03.2009r
Anna Stępińska Szarek Prezes Zarządu Warszawa, ul. Zwycięzców 44/1 od 12.03.2009r
8. Określenie celów statutowych Fundacji:
1. Celem Fundacji jest doskonalenie systemu edukacji, krzewienie oświaty oraz
rozbudzenie w dzieciach i młodzieży trwałego zainteresowania uprawianiem sportu
i podnoszenie sprawności fizycznej uczniów.
2. Cel Fundacji jest realizowany poprzez:
a. zorganizowanie i prowadzenie przedszkola, szkoły podstawowej, gimnazjum, liceum
ogólnokształcącego, a także innych form kształcenia,
b. promocję i organizację wolontariatu
c. upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich,
a także działań wspomagających rozwój demokracji.
d. organizowanie i finansowanie:
- stypendiów i nagród dla osób realizujących cele Fundacji,
- badań i studiów nad systemami oświatowymi i edukacyjnymi, wychowania
fizycznego,
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specjalnych warunków nauki dla uczniów wyróżniających się szczególnymi
zdolnościami i osiągnięciami w nauce,
e. współpracy z instytucjami państwowymi i społecznymi działającymi w zakresie
objętym celami Fundacji,
f. prowadzenie działalności gospodarczej w kraju i zagranicą.
-

Przedmiot działalności statutowej pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej nie
sklasyfikowana (wg PKD).
- wychowanie przedszkolne (PKD 85.10.Z);
- szkoły podstawowe (PKD 85.20.Z);
- gimnazja (PKD 85.31.A);
- licea ogólnokształcące (PKD 85.31.B);
- szkoły wyższe (PKD 85.42.B);
- technika (PKD 85.32.A);
- zasadnicze szkoły zawodowe (PKD 85.32.B);
- pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych (PKD
85.51.Z);
- pozaszkolne formy edukacji artystycznej (PKD 85.52.Z);
- pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B);
- działalność obiektów sportowych (PKD 93.11.Z).

II. Działalność
9. Opis działalności statutowej (zasady, formy i zakres):
Działalność statutową realizowano poprzez prowadzenie i finansowanie szkół:
Podstawowej i Gimnazjum. Kontynuowano również prowadzenie Kursów Językowych.
10. Opis głównych zdarzeń prawnych:
nie wystąpiły
11. Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej:
Dodatkowymi źródłami przychodów były wynajmy sal, hali sportowej i boiska.
12. Teksty uchwał Zarządu Fundacji:
1. Uchwała z dn. 05.01.2009 w sprawie dni wolnych od pracy w 2009r
2. Uchwała z dn. 24.02.2009r w sprawie zasad przyjmowania uczniów do Gimnazjum
3. Uchwała z dn. 04.06.2009r w sprawie wprowadzenia przedpłat z tytułu czesnego
4. Uchwała z dn. 15.06.2009r w sprawie zmiany pensum nauczycieli
5. Uchwała z dn. 15.06.2009r w sprawie zmiany wysokości czesnego
6. Uchwała z dn. 17.08.2009r w sprawie zmian kryteriów dodatku motywacyjnego dla
nauczycieli
7. Uchwała z dn. 01.09.2009r w sprawie opłat za wynajem sal
8. Uchwała z dn. 29.10.2009r w sprawie ujednolicenia stawek za godzinę opiekuńczą
9. Uchwała z dn. 11.12.2009r w sprawie zasad przyjmowania uczniów do gimnazjum
10. Uchwała z dn. 22.12.2009r w sprawie spisania w koszty operacyjne
11. Uchwała z dn. 11.01.2010r w sprawie skreślenia z listy uczniów
12. Uchwała z dn. 22.01.2010r w sprawie uchylenia zuchwały z dn. 11.12.2009r dot zasad
wpisywania uczniów NSP 47 na listę uczniów NG 9
13. Uchwała z dn. 22.01.2010r w sprawie zasad kontynuacji nauki uczniów NSP 47
14. Uchwała z dn. 31.03.2010r w sprawie spisania w koszty operacyjne
15. Uchwała z dn. 01.07.2010r w sprawie opłat za wynajem sal
16. Uchwała z dn. 24.08.2010r w sprawie zmian Regulaminu Wynagradzania
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III. Finanse
13. Informacje o wysokości uzyskanych przychodów z wyodrębnieniem ich źródeł:
Przychody:
Okres
Z tytułu czesnego , wpisowego
- w tym z tytułu wynajmu hali sportowej, boiska, stołówki (dział
gosp.)
Dotacje
Uzyskane odsetki od środków pieniężnych
Różnice kursowe (per saldo)
Umorzenie prawa wieczystego użytkowania gruntów i środków
darowanych
Pozostałe przychody operacyjne
Razem

01.01.-31.12.
2009
7 926 161,34
335 438,52

01.01.-31.08.
2010
6 698 731,70
209 728,63

2 048.189,76
9 140,60
292 746,00

1 480 671,93
11 918,78
148 244,41
198 613,60

38 607,32
10 314 845,02

8 963,29
8 547 143,71

14. Informacje o poniesionych kosztach na cele statutowe i administrację szkół:
Okres
01.01.-31.12.
01.01.-31.08.
2009
2010
Zużycie materiałów i energii:
231 964,45
185 912,91
W tym:
- zakup materiałów biurowych, technicznych, śr. czystości,
wyposażenia
- koszty wyżywienia
- energia
Usługi obce
W tym:
- usługi dydaktyczne (angielski, ju-jitsu, nauka tenisa)
- koszty lokalowe (czynsz, centralne, ścieki, sprzątanie)
- pozostałe (leasing, xero, foto itp.)
- wynajem sal do zajęć
- telekomunikacji, bankowe
- koszty transportu
- naprawy, konserwacje, remonty
- ubezpieczenie majątku
- usł. Profesjonalne
- ochrona obiektu
Podatki i opłaty
Wynagrodzenia
W tym
- osobowe

122 554,46

97 978,69

109 409,99
1.065.835,36

87 934,22
735 175,14

98 883,06

95 470,21

268.951,81
32.472,04
109.177,00
51 356,94
58.617,04
203.059,57

206 887,20
98 083,10
80 149,00
42 022,57
32 734,34
37 260,61

13.082,90

6 466,80

103.305,66
126.929,34
118.746,01
4.860.434,11

52 050,10
84 051,21
81 911,00
3 596 157,26

4.184.974,24

3 070 386,93
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- nagrody

86.425,50

56 985,36

- godziny nadliczbowe
- bezosobowe

317.243,77
271.790,60

233 756,85
235 028,12

Świadczenia na rzecz pracowników
W tym
- z tytułu ZUS

993.972,48

720 570,61

830.393,70

577 274,18

6.271,80

22 066,50

- odpis na fundusz socjalny

93.003,72

75 575,00

- pozostałe świadczenia na rzecz pracowników

64.303,26

45 654,93

919.652,52

625 879,85

284,17

2 938,60

22.434,91

25 987,99

116.391,05

1 051 951,49

11.459,15

99,13

- zakup pomocy szkolnych

22.002,63

13 208,49

- wycieczki szkolne

52.403,30

1 012 901,65

- prenumerata, literatura fachowa

11.273,75

4 410,68

- pozostałe (książki na nagrody, konkursy, zdjęcia itp.)

19.252,22

21 331,54

677.123,03

375 439,05

9 006 838,09

7 401 923,81

- szkolenie pracowników

Amortyzacje
Podróże służbowe (ryczałty, delegacje)
Koszty reprezentacyjne i reklamy
Pozostałe koszty
W tym
- zakup książek do biblioteki

Rezerwa na należności
- odsetki zapłacone (od kredytu budowlanego)
Razem

15. Dane o:
a. liczbie zatrudnionych osób z podziałem według zajmowanych stanowisk i z wyodrębnieniem
osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej:

Stanowisko
zarząd
administracja

dyrekcja
pedagodzy
nauczyciele
RAZEM

01.01.-31.12.2009
2
15 (w tym 1 wyłącznie do
prowadzonej działalności
gospodarczej)
4
4
68
93

01.01 – 31.08.2010
2
15 (w tym 1 wyłącznie do
prowadzonej działalności
gospodarczej)
4
4
70
95
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b. łącznej kwocie wynagrodzeń :
Okres

01.01.-31.12. 01.01. - 31.08.
2009
2010
4.860.434,11
3 596 157,26

Wynagrodzenia
W tym
- osobowe
- nagrody
- godziny nadliczbowe
- bezosobowe

4.184.974,24
86.425,50

3 070 386,93
56 985,36

317.243,77
271.790,60

233 756,85
235 028,12

c. członkom zarządu w 2009 r. wypłacono wynagrodzenie brutto:
w 2009 r:
107.176,80 zł
w okresie 01.01-31.08.2010:
80 565,00 zł
d. wypłacone wynagrodzenia bezosobowe .(umowy zlecenia zw. z dział.. gosp.)
w 2009 r:
30 557,07 zł
w okresie 01.01-31.08.2010 r.:
21 000,00 zł
e. udzielone pracownikom pożyczki z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
w wysokości:
w 2009 r.:
13 400,00 zł
w okresie 01.01-31.08.2010 r.:
10 500,00 zł
f. stan środków ulokowanych na rachunku bankowym w BRE Banku
na koniec 2009 r. wyniósł:
375.312,01 zł
na dzień 31.08.2010 wyniósł:
519 495,33 zł
g. nie nabyto żadnych obligacji ani nie objęto żadnych udziałów w spółkach prawa
handlowego
h. zakupiono pozostałe środki trwałe:(wart. niematerialne. i prawne)
w 2009 r.:
w okresie 01.01-31.08.2010 r.:
w 2010 dodatkowo rozpoczęto inwestycję rozbudowy placu zabaw:
j. wartość aktywów (trwałe i obrotowe):
w 2009 r.:
w okresie 01.01-31.08.2010 r.:

51.698,59 zł
16 892,08 zł
62 353,99 zł

29 665 626,48 zł
29 109 176,36 zł

k. wartość zobowiązań:
w 2009 r
długoterminowych

11.439.739,46 zł,

krótkoterminowych

2.554.971,65 zł

w okresie 01.01-31.08.2010 r
długoterminowych

10 512 871,89 zł,

krótkoterminowych

2 372 347,68 zł
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16. Dane o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe
(usługi, państwowe zadania zlecone i zamówienia publiczne) oraz o wyniku
finansowym tej działalności:
Fundacja nie prowadziła w/w działalności zleconej przez podmioty państwowe
i Samorządowe.
17. Informacje o rozliczeniach fundacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych,
a także informacje w sprawie składanych deklaracji podatkowych:
Zobowiązania z tytułu zobowiązań publiczno-prawnych:
na koniec 2009 r.:
201.141,55 zł.
na dzień 31.08.2010 r.:
226 184,03 zł
Składano następujące deklaracje podatkowe: PIT-4, PFRON, Podatek od Nieruchomości,
VAT-7
18. W 2009 r. zostało przeprowadzone badanie bilansu za rok 2008, w wyniku którego
nie stwierdzono poważnych nieprawidłowości.
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