
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1) nazwa, siedziba i adres oraz numer we właściwym rejestrze sądowym albo ewidencji

FUNDACJA "NORMALNA PRZYSZŁOŚĆ" AL. STANÓW ZJEDNOCZONYCH 53 04-028 WARSZAWA WARSZAWA
MAZOWIECKIE

2) czas trwania działalności jednostki, jeśli jest ograniczony

Czas trwania fundacji jest nieograniczony.

3) okres objęty sprawozdaniem finansowym

Okres objęty sprawozdaniem finansowym: 01.01.2019 do 31.12.2019.

4) czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez jednostkę w dającej się przewidzieć
przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności fundacji w dającej się przewidzieć przyszłości oraz
niewystępowania okoliczności wskazujących na zagrożenie dla kontynuowania działalności.

5) omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), ustalenia wyniku
finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru

Fundacja stosuje następujące metody wyceny:
Wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne.
Środki trwałe wycenia się według: cen nabycia (zakupu), kosztów wytworzenia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne. Środki trwałe
amortyzowane są według metody liniowej.
Należności wycenia się w kwotach wymagalnej zapłaty.
Środki pieniężne wykazuje się w wartości nominalnej.
Kapitały (fundusze) własne ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej, według ich rodzajów i zasad określonych przepisami
prawa i statutu.
Zobowiązania wycenia się w kwotach wymagalnej zapłaty.
Rozliczenia międzyokresowe przychodów obejmują w szczególności wartość otrzymanych środków w części przypadającej na przyszłe okresy
sprawozdawcze.
Fundacja sporządza sprawozdanie finansowe według załącznika nr 6 do ustawy o rachunkowości.

Data sporządzenia: 2020-06-19

Data zatwierdzenia: 2020-06-30

Alan Kryger Mariusz Barczak

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

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP: 2020-10-15



BILANS

Alan Kryger Mariusz Barczak

04-028 WARSZAWA
AL. STANÓW ZJEDNOCZONYCH 53 
0000197482

Stan na koniec

roku 
poprzedniego

roku 

AKTYWA

A. 0,00 0,00

I. 0,00 0,00

II. 0,00 0,00

III. 0,00 0,00

IV. 0,00 0,00

V. 0,00 0,00

B. Aktywa obrotowe 204 261,94 1 090 688,90

I. Zapasy 0,00 0,00

II. 5 588,81 675 892,46

III. Inwestycje krótkoterminowe 198 673,13 414 796,44

IV. 0,00 0,00

C. 0,00 0,00

AKTYWA razem 204 261,94 1 090 688,90

PASYWA

A. -84 733,81 -106 532,62

I. Fundusz statutowy 1 000,00 1 000,00

II. 0,00 0,00

III. -185 870,96 -85 733,81

IV. Zysk (strata) netto 100 137,15 -21 798,81

B. 288 995,75 1 197 221,52

I. 0,00 0,00

II. 23 958,33 28 787,65

III. 57 621,01 151 812,67

IV. 207 416,41 1 016 621,20

PASYWA razem 204 261,94 1 090 688,90

Data zatwierdzenia: 2020-06-30

2020-10-15



Rachunek zysków i strat

za okres od 2019-01-01 do 2019-12-31

Alan Kryger Mariusz Barczak

04-028 WARSZAWA
AL. STANÓW ZJEDNOCZONYCH 53 
0000197482

Stan za

Pozycja Wyszczególnienie poprzedni rok

1 2 3 4

A. 499 638,00 1 027 501,39

I. 499 638,00 1 027 306,39

II. 0,00 195,00

III. 0,00 0,00

B. 513 484,43 1 056 486,57

I. 513 484,43 1 056 291,57

II. 0,00 195,00

III. 0,00 0,00

C. -13 846,43 -28 985,18

D. 0,00 0,00

E. 0,00 0,00

F. 0,00 0,00

G. 0,00 0,00

H. -13 846,43 -28 985,18

I. 123 324,88 56 274,94

J. 2,00 39 961,72

K. Przychody finansowe 0,00 0,00

L. Koszty finansowe 7 895,30 7 220,85

M. Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L) 101 581,15 -19 892,81

N. Podatek dochodowy 1 444,00 1 906,00

O. Zysk (strata) netto (M-N) 100 137,15 -21 798,81

Data zatwierdzenia: 2020-06-30

2020-10-15



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 występują

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 występują

3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach

Należności krótkoterminowe obejmują:
Należności z tytułu realizowanych projektów 659.684,75
Wpłacone kaucje 12.778,54
Pozostałe należności 3.429,17

Inwestycje krótkoterminowe obejmują:
Środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych 414.796,44

Fundusz własny składa się z:
Fundusz podstawowy 1.000,00
Wynik finansowy za rok obrotowy -21.798,81
Wynik finansowy z lat ubiegłych -85.733,81

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania obejmują:

Zobowiązanie powyżej 1 roku wobec PFRON 28.787,65
Zobowiązanie poniżej 1 roku wobec PFRON 27.972,22
Zobowiązania z tytułu ubezpieczeo społecznych i podatku dochodowego 33.559,93
Niewypłacone wynagrodzenia 23.035,63
Rozrachunki z beneficjentami projektów 25.029,24

Zobowiązania z tytułu dostaw 20.181,33

Pozostałe rozrachunki z pracownikami 22.034,32

Rozliczenia międzyokresowe z tytułu realizowanych projektów 1.016.621,20

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

Przychody uzyskane w 2019:
Suma przychodów: 1 083 776,33

Przychody statutowe: 1 027 501,39, w tym:
Dotacje instytucji publicznych: 998 588,39
Wpłaty 1 % podatku: 10 245,50
Darowizny pieniężne osób fizycznych: 18 472,50
Przychody z działalności odpłatnej: 195,00

Pozostałe przychody 56 274,94, w tym:
Refundacja wynagrodzeń SOD 55 800,00
Pozostałe 474,94

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP: 2020-10-15



5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Suma kosztów 1 103 669,14

Koszty zadań statutowych 1 009 086,20
Koszty działalności odpłatnej 195,00
Koszty administracyjne 47 205,37
Pozostałe koszty 39 961,72
Koszty finansowe 7 220,85

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Nie dotyczy.

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

Uzyskane przychody z 1% podatku – 10.245,50
Poniesione wydatki sfinansowane z 1 % podatku – 3.618,00
Środki z 1 % podatku zostały przeznaczone na indywidualną pomoc finansową aktywnym osobom niepełnosprawnym w zakresie zakupu
leków, pokrycia kosztów specjalistycznego leczenia i rehabilitacji oraz zakupu sprzętu ułatwiającego codzienne funkcjonowanie i aktywność
zawodową.

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

Nie występują.

Data sporządzenia: 2020-06-19

Data zatwierdzenia: 2020-06-30

Alan Kryger Mariusz Barczak

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

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP: 2020-10-15



Narodowy Instytut 

Rozwoju 

Obywatelskiego

                    

za rok 2019

 (

Data zamieszczenia sprawozdania 2020-10-15

Kraj          POLSKA Województwo     MAZOWIECKIE

Gmina M. ST. WARSZAWA

Powiat M. ST. WARSZAWA

Ulica AL. STANÓW 
ZJEDNOCZONYCH

Nr domu 53 Nr lokalu 

Kod pocztowy 04-028 Poczta WARSZAWA Nr telefonu 504 064 020

Nr faksu E-mail 
m.barczak@normalnaprzyszlosc.org

Strona www www.normalnaprzyszlosc.org

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

publicznego

2004-02-27

2004-11-04

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 01567918700000 6. Numer KRS 0000197482

Funkcja Wpisany do KRS

Mariusz Barczak TAK

nadzoru)

Funkcja Wpisany do KRS

Tomasz Tomczak TAK

Krzysztof Pogorzelski TAK

2020-10-15 1



9. Cele statutowe organizacji

1

2. Dofinansowanie kredytów mieszkaniowych dla osób 

3
wymienionym w pkt. 1

4
osób wymienionych w pkt. 1 oraz ich funkcjonowanie jako 

5. Popularyzowanie wiedzy o problemach osób wymienionych w pkt. 1,
6

1 w 

7

8. Promocja i upowszechnianie nowoczesnych form zatrudnienia oraz 
wolontariatu,
9
10. Udzielanie pomocy psychologicznej osobom wymienionym w pkt. 1 
oraz ich rodzinom.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

podstawie statutu organizacji)                       

1

2

3
wymienionym w pkt. 1

4
wymienionych w pkt. 1 oraz ich funkcjonowanie jako równoprawnych 

5. Popularyzowania wiedzy o problemach osób wymienionych w pkt. 1,
6

1 w 

7

8. Promocji i upowszechniania nowoczesnych form zatrudnienia oraz 
wolontariatu,
9
10. Udzielania pomocy psychologicznej osobom wymienionym w pkt. 1 
oraz ich rodzinom.

Podlaskiego (umowa nr UDA-RPPD.07.01.00-20-0138/17-00 z dnia 30 stycznia 2018 r.).

2020-10-15 2



Okres realizacji projektu:
01 lutego 2018 r. 31 maja 2019 r. 

Obszar realizacji projektu:

Cel projektu:
zawodowa 76

Uczestnicy projektu:
56 21

2019 r.:
1
2. Wsparcie psychologiczne.
3. Doradztwo zawodowe.
4
5. Poradnictwo prawne.
6. Grupy wsparcia.
7
8
9
10

2019 r.:
1. 10
2. Zrealizowano:

31
256 godzin konsultacji z psychologiem, 
151,5 godziny konsultacji z prawnikiem,
20 godzin konsultacji z rehabilitantem,
40
80
146
30

3. 5
4. 5 3
5. 5

31 maja 2019 r. 

Projekt Stawiam na rozwój

Podlaskiego (umowa nr UDA-RPPD.07.01.00-20-0217/18-00 z dnia 20 maja 2019 r.).

Okres realizacji projektu:
01 kwietnia 2019 r. 30 czerwca 2020 r. 

Obszar realizacji projektu:

Cel projektu:
zawodowa 60

Uczestnicy projektu:
33 26

2019 r.:

2020-10-15 3



1
2. Wsparcie psychologiczne.
3. Doradztwo zawodowe.
4
5. Poradnictwo prawne.
6. Grupy wsparcia.
7
8
9
10

2019 r.:
1. 59
2. Zrealizowano:

167
106 godzin konsultacji z psychologiem, 
269 godzin konsultacji z prawnikiem,
44 godziny konsultacji z dietetykiem,
39 godzin konsultacji z rehabilitantem,
249
537
32
30

3. 24
4. 20 3
5. 14

Projekt jest realizowany do 30 czerwca 2020 r. 

Projekt Droga do sukcesu

Wielkopolskiego (umowa nr RPWP.07.01.02-30-0099/18-00 z dnia 03 lutego 2020 r.).

Okres realizacji projektu:
01 2019 r. 30 2020 r. 

Obszar realizacji projektu:

Cel projektu:
zawodowa 30

Grupa docelowa projektu:
12 18

1
2. Wsparcie psychologiczne.
3. Doradztwo zawodowe.
4
5. Poradnictwo prawne.
6. Grupy wsparcia.
7
8
9
10

2019 r.:
1. 7

2020-10-15 4



2. Zrealizowano:
48
13 godzin konsultacji z psychologiem, 
17 godzin konsultacji z prawnikiem,
31

3. 1 3

Projekt jest realizowany do 30 2020 r. 

zlecanych w ramach art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997
konkurs nr 1/2018 (umowa nr ZZB/000541/BF/D z dnia 04 czerwca 2019 r.).

Okres realizacji projektu:
01 stycznia 2019 r. 31 marca 2021 r. 

Obszar realizacji projektu:

Cel projektu:
56

wielkopolskiego przy wykorzystaniu metody zatrudnienia wspomaganego.
Grupa docelowa projektu:
56

1. Coaching.
2. Doradztwo zawodowe.
3. Warsztaty aktywizacyjne.
4
5. Zatrudnienie wspomagane.
6
7

2019 r.:
1. 70
2. Zrealizowano:

202,5 godziny konsultacji z coachem, 
76 godzin warsztatów aktywizacyjnych,
172
1598

3. 11 3
4. 12
5. 22
 
Projekt jest realizowany do 31 marca 2021 r. 

zlecanych w ramach art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997
konkurs nr 1/2018 (umowa nr ZZB/000566/BF/D z dnia 19 czerwca 2019 r.)

Okres realizacji projektu:
01 stycznia 2019 r. 31 marca 2020 r. 

Obszar realizacji projektu:

2020-10-15 5



gmina

kilka gmin

powiat

kilka powiatów

województwo

kilka województw

poza granicami kraju

Cel projektu:
112

Grupa docelowa projektu:
112

1
2. Wsparcie psychologiczne.
3
4. Poradnictwo dietetyczne.
5. Poradnictwo prawne.
6. Grupy wsparcia.
7
8

2019 r.:
1. 105
2. Zrealizowano:

665,5 godzin wsparcia uczestników w codziennym funkcjonowaniu,
466 godzin konsultacji z psychologiem, 
223,5 godziny konsultacji z prawnikiem,
80
48
32,5
15 godzin konsultacji dietetycznych,
2419

3. 1 3

Projekt jest realizowany do 31 marca 2020 r. 

2019 r.

1. Od marca 2019

1.4
80 osób w wieku 15-29

W 2019 10 osobowe grupy uczestników projektu. Opracowali oni scenariusze filmów i 

2. Fundacja 2019 r. indywidualnej pomocy finansowej aktywnym osobom 

1
31 grudnia 2019 2

2019 r. 3 618,00
wykorzystane na pomoc poszczególnym beneficjentom w 2020 roku.

2020-10-15 6



w okresie sprawozdawczym

2.2. Informacje na temat 

wymienieni w pkt 2.1, na 

organizacja

sprawozdawczym, w podziale na osoby fizyczne i osoby prawne)

Osoby fizyczne

Osoby prawne

250

0

Lp. publicznego
Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1

kredytów mieszkaniowych dla osób 

1 oraz ich funkcjonowanie jako równoprawnych 

wiedzy o problemach osób wymienionych w pkt. 

upowszechnianie nowoczesnych form 
zatrudnienia oraz wolontariatu, 9. Promocja 

88.99.Z

3.2. 

PKD 2007

2020-10-15 7



1. Informacja o przychodach organizacji

d) przychody finansowe

4.2. 

Lp. publicznego
Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1 reintegracji zawodowej i 

1

pkt. 1

Wsparcie organizacji w formie wynajmu sali 
szkoleniowej na warsztaty dot. poruszania 

88.99.Z

5.2. 
kodu(-ów) PKD 2007

Lp. Numer Kodu (PKD)

2020-10-15 8



2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

3. Informacje o kosztach poniesionych z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie sprawozdawczym

roku sprawozdawczego

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym
kosztów finansowana 

z 1% podatku 
dochodowego od 

osób fizycznych

1

w 
tym:

w 
tym:

b) z darowizn od osób fizycznych

c) z darowizn od osób prawnych

e) ze spadków, zapisów

2020-10-15 9



publicznego w okresie sprawozdawczym

d) koszty finansowe

e) koszty administracyjne

1. Pracownicy oraz osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej

podatku dochodowego od osób fizycznych

zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych  -  

z podatku dochodowego od osób prawnych

w odniesieniu do tych 

najem

ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji.

2020-10-15 10



1.1. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy
10 osób

4,58 etatów

14 osób

0 osób fizycznych

0 osób prawnych

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym

0 osóbdni

okresie sprawozdawczym i czasu pracy)

w 
tym:

b) inne osoby

0 osób

0 osób

2020-10-15 11



VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

4

1

cywilnoprawne); 2 12 3

5

umowy cywilnoprawne
4) 

6

4)  

7
4-6

umowy cywilnoprawnej
4)  

0 osób
okresie sprawozdawczym) 

3.3 przez okres od 30 dni do 6 

okresie sprawozdawczym)

7 osób

w 
tym:

0 osób

7 osóbb) inne osoby

w 
tym:

b) inne osoby

0 osób

0 osób

- wynagrodzenie zasadnicze

- nagrody

- premie
w 
tym:

w 
tym:

2020-10-15 12



w pkt 1-11

sprawozdawczym

Lp Nazwa zadania Cel(-e) zadania Kwota

Lp Nazwa zadania Cel(-e) zadania Kwota

1
rynek pracy 56 

podlaskiego i wielkopolskiego 
przy wykorzystaniu metody 
zatrudnienia wspomaganego

2

mazowieckiego, podlaskiego, 

2020-10-15 13



publicznych

000 euro) 

2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem

3. Informacje o kontrolach przeprowadzonych w organizacji przez organy administracji publicznej w okresie sprawozdawczym

5. Dodatkowe informacje

lub imiona i nazwiska  osób 

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

Lp. REGON lub akcji w 
kapitale

Lp Liczba kontroli

2020-10-15
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