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WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
1. Informacje porządkowe.
Fundacja Nowej Kultury Bęc Zmiana z siedzibą w Warszawie przy
ul.
Mokotowskiej 65 lok. 7, została ustanowiona przez Panią Bognę Świątkowską, na podstawie
aktu notarialnego rep. A nr 18018/2002 sporządzonego w Warszawie w dniu 8 lipca 2002r.
Podstawowym przedmiotem działalności Fundacji jest:
działalność statutowa:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Wspieranie kultury w Polsce i na świecie;
Wspieranie twórców młodego pokolenia zarówno profesjonalnych jak i amatorów;
Tworzenie warunków rozwoju twórczości młodego pokolenia;
Wspieranie wszystkich dziedzin sztuki i wszelkiej działalności kulturalnej;
Pobudzanie twórczego ruchu w środowiskach nieprofesjonalnych twórców kultury;
Inicjowanie przedsięwzięć służących rozwojowi kultury;
Wspieranie inicjatyw lokalnych służących powstawaniu sztuki i kultury;
Promocja młodych talentów;
Promocja
nowych
zjawisk
w
kulturze
i
niekonwencjonalnych
przedsięwzięćartystycznych;
Popularyzacja nowych idei z obszaru kultury i sztuki współczesnej.

Środki na realizację celów statutowych Fundacja może czerpać z darowizn, spadków i
zapisów, dotacji, dochodów ze zbiórek publicznych, dywident i zysków z akcji i udziałów,
dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego, dochodów z działalności gospodarczej.
działalność gospodarcza:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Drukowanie i działalność usługowa związana z poligrafią
Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych
Sprzedaż detaliczna artykułów użytku domowego prowadzona w
wyspecjalizowanych sklepach
Sprzedaż detaliczna wyrobów związanych z kulturą i rekreacją prowadzona w
wyspecjalizowanych sklepach
Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych
sklepach
Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet
Wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza, z
wyłączeniem w zakresie oprogramowania
Działalność związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi
Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych
Działalność portali internetowych
Działalność agencji informacyjnych
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•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z
wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i
funduszów emerytalnych
Reklama
Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej
niesklasyfikowana dot. wyłącznie:- działalności agencji rozprowadzających bilety na
imprezy rekreacyjne
Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna
działalność wspomagająca prowadzenie biura
Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie
indziej niesklasyfikowana
Kierowanie w zakresie działalności związanej z ochroną zdrowia, edukacją, kulturą
oraz pozostałymi usługami społecznymi, z wyłączeniem zabezpieczeń społecznych
Pozaszkolne formy edukacji artystycznej
Działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką
Działalność archiwów
Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna
Działalność organizacji profesjonalnych

Uzyskany dochód z działalności gospodarczej w całości jest przeznaczany na realizację celów
statutowych Fundacji.
Fundacja Nowej Kultury Bęc Zmiana została wpisana do rejestru stowarzyszeń,
innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki
zdrowotnej XIII Wydziału Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000132675.
Fundacji nadano numer NIP: 521-32-24-453, REGON: 015253070 oraz VAT UE:
PL5213224453, ponieważ dokonuje transakcji wewnątrzwspólnotowych.
Fundacja składa kwartalnie deklarację dla podatku od towarów i usug oraz kwartalnie jest
składana informacja podsumowująca o dokonanych wewnątrzwspólnotowych dostawach i
nabyciach towarów (jeżeli powstał obowiązek w tym zakresie).
Czas trwania działalności Fundacji Nowej Kultury Bęc Zmiana zgodnie ze statutem
jest nieograniczony.

2. Prezentacja sprawozdań finansowych.
Sprawozdanie Finansowe Fundacji obejmuje rok obrotowy od 1 stycznia 2013r. do 31
grudnia 2013r.
Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania
działalności przez Fundację Nowej Kultury Bęc Zmiana w dającej się przewidzieć
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przyszłości, obejmującej okres nie krótszy niż jeden rok od dnia bilansowego, w
niezmniejszonym istotnie zakresie.
Nie istnieją również okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania
działalności.
3. Porównywalność danych.
W 2013 roku w stosunku do roku 2012 nie uległy zmianie zasady rachunkowości.
4. Stosowane metody i zasady rachunkowości.
Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z wymogami Ustawy z dnia
29 września 1994 roku o rachunkowości z późniejszymi zmianami obowiązującymi jednostki
kontynuujące działalność na podstawie ksiąg rachunkowych.
Ewidencja księgowa prowadzona jest metodą komputerową za pomocą programu
Symfonia Finanse i księgowość wersja 2012.00.18.0
Miejscem przechowywania ksiąg i dokumentów Fundacji Nowej Kultury Bęc Zmiana
jest jej siedziba przy ul. Mokotowskiej 65 lok. 7 w Warszawie.
Zakładowe zasady, metody i wzory wybrano spośród możliwych do stosowania zasad,
metod i wzorów dopuszczonych ustawą o rachunkowości i wprowadzono je do stosowania na
okres wieloletni.
5. Metody wyceny aktywów i pasywów.
5.1. Środki trwałe, środki trwałe w budowie i wartości niematerialne i prawne
wycenia się w zależności od sposobu ich nabycia (wytworzenia) i późniejszego
wykorzystania wg:
a)cen nabycia (zakupu),
b)kosztów wytworzenia,
c)wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych)
pomniejszonych o odpisy umorzeniowe (amortyzacyjne) oraz ewentualne odpisy z tytułu
trwałej utraty ich wartości.
Niskowartościowe składniki majątkowe spełniające warunki kwalifikujące je do
środków trwałych o wartości początkowej pojedynczego przedmiotu (obiektu) nie
przekraczającej 3.500,00 zł. są zgodnie z zasadą istotności i znaczących wartości, zaliczone
do kosztów zużycia materiałów (wyposażenie i drobny sprzęt).
Środki trwałe amortyzowane są metodą liniową. Rozpoczęcie amortyzacji następuje w
miesiącu następnym po miesiącu, w którym środek trwały przyjęto do użytkowania. Wartość
poczatkowa środków trwałych znajdujących się w używaniu zwiększa się stosując przepisy
art. 31 ust. 1 ustawy o rachunkowości, o koszty ich ulepszenia. Wszystkie środki trwałe
stanowią własność Fundacji.
Fundacja Nowej Kultury Bęc Zmiana użytkuje dwa lokale przy ul. Mokotowskiej 65
lok. 7 w Warszawie: siedziba Fundacji i lokal przeznaczony na sklep-galerię na podstawie
umowy najmu zawartej z Zakładem Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy
Śródmieście Miasta Stołecznego Warszawy oraz magazyn na ul. Solec 18/20 w Warszawie na
podstawie umowy najmu z Venturon Sp. z o.o.
5.2. Należności i zobowiązania
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Należności i zobowiązania w walucie polskiej wykazywane są wegług wartości
podlegającej zapłacie z zachowaniem ostrożnej wyceny. Należności i zobowiązania na dzień
powstania wycenia się w wartości nominalnej.
Należności i zobowiązania w walutach obcych księgowane są wegług średniego kursu
ustalonego przez Prezesa NBP dla danej waluty obcej, z dnia poprzedzającego moment ich
powstania, chyba że w dokumencie wiążącym Fundację zostanie ustalony inny kurs.
Dodatnie i ujemne różnice kursowe powstające w dniu płatności wynikające z różnicy
pomiędzy kursem waluty na dzień płatności, a kursem waluty w dniu powstania należności
lub zobowiązania, odnoszone są odpowiednio na przychody lub koszty finansowe.
Odpisy aktualizujące są naliczane w przypadku:
- należności od dłużników postawionych w stan likwidacji lub upadłości w wysokości
100%,
- nalezności dochodzone na drodze sądowej w wysokości 100%,
- nalezności kwestionowane przez dłużników w wysokości 100%,
- należności przeterminowane powyżej 12 miesięcy od daty upływu terminu płatności
za fakturę w wysokości 100%,
- na wniosek osoby prowadzącej projekt dokonywane mogą być specyficzne odpisy
aktualizujące w wysokościach innych niż podane wyżej z uwzględnieniem ryzyka jakie wiąże
się z daną należnością.

5.3. Inwestycje długoterminowe
Inwestycje długoterminowe to aktywa nabyte w celu osiągnięcia korzyści
ekonomicznych wynikających z przyrostu wartości tych aktywów, uzyskania z nich
przychodów w formie odsetek, dywidend lub innych pożytków, w tym również transakcji
handlowej, a w szczególności aktywa finansowe oraz te nieruchomości i wartości
niematerialne i prawne, które nie są użytkowane przez jednostkę, lecz zostały nabyte w celu
osiągnięcia tych korzyści.
Inwestycje mogą być dokonywane pod postacią:
- nieruchomości,
- wartości niematerialnych i prawnych,
- długoterminowych aktywów finansowych: udziałów lub akcji, innych papierów
wartościowych, udzielonych pożyczek, innych długoterminowych aktywów finansowych.
Wycenia się je według ceny ich nabycia pomniejszonej ewentualnie o odpisy
wyrażające trwałą utratę wartości (cena nabycia może być przeszacowana do wartości w
cenie rynkowej, a różnica odpowiednio rozliczona).
5.4. Materiały i towary
Materiały i towary wycenia się według cen nabycia.
5.5. Inwestycje krótkoterminowe
Inwestycje krótkoterminowe wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy według
ceny nabycia lub ceny (wartości) rynkowej w zalezności od tego, która z nich jest niższa. Dla
tych inwestycji krótkoterminowych, dla których brak jest aktywnej ceny rynkowej – wycenia
się według określonej w inny sposób, wartości godziwej.
Srodki pieniężne w walutach obcych wycenia się nie rzedziej niż na dzień bilansowy
po średnim kursie ustalonym przez Prezesa NBP na ten dzień.
Rozchód zagranicznych środków pieniężnych ustala się zgodnie z metodą FIFO.
4

Fundacja Nowej Kultury Bęc Zmiana
ul. Mokotowska 65 lok. 7
00-533 Warszawa
NIP: 521-32-24-453
_________________________________________________________________________________

5.6. Rozliczenia międzyokresowe kosztów
Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów dokonywane są w wysokości
prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy w
przypadku gdy kwotę zobowiązania można oszacować w sposób wiarygodny. Odpisy
biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów dokonywane są stosownie do upływu czasu
jakiego dotyczą.
Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów dokonywane są w odniesieniu do
poniesionych kosztów dotyczacych dwóch lat obrotowych.
5.7. Fundusze własne
Fundusze własne wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy w wartości
nominalnej ujmując je w księgach rachunkowych według ich rodzajów i zasad określonych
przepisami prawa i statutu.
Fundusz statutowy – stanowi wartość funduszu założycielskiego, który może być
powiększony z dodatniego wyniku finansowego organizacji.
Fundusz z aktualizaji wyceny - wynika z zapisów księgowych dotyczących
aktualizacji wartości środków trwałych, inwestycji i innych składników majątku.
5.8. Rozliczenia międzyokresowe przychodów
Rozliczenia międzyokresowe przychodów dokonuje się z zachowaniem zasady
ostrożności oraz odnoszenia ich skutków finansowych. Obejmują w szczególności
równowartość otrzymanych lub należnych środków od odbiorców (w tym donorów) z tytułu
świadczeń, których dokonanie nastąpi w przyszłych okresach sprawozdawczych.
Różnice kursowe wynikające z wyceny na dzień bilansowy aktywów i pasywów
wyrażonych w walutach obcych oraz powstałe w związku z zapłatą należności i zobowiązań
w walutach obcych, jak również przy sprzedaży walut, zalicza się odpowiednio do
przychodów lub kosztów finansowych.

6. Zasady ustalania wyniku finansowego
-

Przychody netto z działalności gospodarczej
Koszty działalności gospodarczej:
1. Amortyzacja
2. 2. Zużycie materiałów i energii
3. Usługi obce
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
7. Pozostałe koszty rodzajowe
8. Wartość sprzedanych towarów i materiałów
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=
+

-

=
+
=
+
=
=

Wynik finansowy z działalności gospodarczej
Przychody z działalności statutowej
Koszty działalności statutowej
Koszty administracyjne (zarządu):
1. Amortyzacja
2. Zużycie materiałów i energii
3. Usługi obce
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
7. Pozostałe koszty rodzajowe
Wynik finansowy z działalności statutowej
Pozostałe przychody operacyjne – przychody nie związane bezpośrednio ze
zwykłą działalnością organizacji, np. zysk ze zbycia niefinansowych
aktywów trwałych, odpisane zobowiązania przedawnione, umorzone i
nieściągalne, otrzymane odszkodowania, kary, grzywny.
Pozostałe koszty operacyjne – niezwiązane bezpośrednio ze zwykłą
działalnością organizacji, np. strata ze zbycia niefinansowych aktywów
trwałych, odpisane należności prtzedawnione, umorzone i nieściągalne,
zapłacone odszkodowania, kary i grzywny.
Wynik finansowy z działalności operacyjnej
Przychody finansowe (np. odsetki oid lokat bankowych, odsetki zwykłe
naliczone od środków na rachunku bieżącym, nadwyżka dodatnich różnic
kursowych nad ujemnymi, odsetki od udzielonych pożyczek, dywidendy)
Koszty finansowe (np. odsetki od zaciągniętych kredytów, pożyczek,
zobowiązań, w tym również odsetki za zwłokę w spłacie zobowiązań,
nadwyżka ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi)
Wynik finansowy na całokształcie działalności
Zyski nadzwyczajne
Straty nadzwyczajne
Wynik finansowy brutto
Podatek dochodowy od wydatków na cele niestatutowe (odsetki)
Wynik finansowy netto
1. Nadwyżka kosztów nad przychodomi ( - ) ujemna
2. Nadwyżka przychodów nad kosztami ( + ) dodatnia

Ujemna różnica pomiędzy przychodami a kosztami (strata), ustalona w rachunku
wyników, zwiększa – po zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego – koszty w
następnym roku obrotowym.
Nadwyżka przychodów nad kosztami wykazana w sprawozdaniu finansowym ( zysk
bilansowy – wielkość dodatnia ) zwiększa fundusz statutowy roku następnego, chyba że
władze Fundacji postanowią inaczej.
7. Sposób sporządzania sprawozdania finansowego
Fundacja sporzadza sprawozdanie finansowe w wersji, która wynika z załącznika nr 1
do Ustawy o rachunkowości.
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W skład sprawozdania finansowego wchodzą:
• bilans
• rachunek zysków i strat
• informacja dodatkowa obejmująca wprowadzenie do sprawozdania finansowego
oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

Miejsce i data sporządzenia: Warszawa, dnia 26.03.2014r.

Sporządził: Izabela Kaczmarek

Zatwierdził: Zarząd Fundacji

INFORMACJA DODATKOWA
do bilansu oraz rachunku zysków i start
Objaśnienia
BILANS
Aktywa trwałe
I. i II. Wartości niematerialne i prawne i rzeczowe aktywa trwałe
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Wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe amortyzowane są metodą liniową,
zgodnie z ustalonym okresem zużycia. Ich wartość na dzień bilansowy przedstawia się
następująco:
Wartość brutto
Wyszczególnienie

B.O.
01.01.2013
i
9.165,46

I. Wartości niematerialne
prawne, w tym:
Inne wartości niematerialne i
prawne
II. Środki trwałe, w tym:
Urządzenia
techniczne
i
maszyne

Zwiększenia

Zmniejszenia

B.Z.
31.12.2013
9.165,46

9.165,46

9.165,46

11.083,54
11.083,54

11.083,54
11.083,54

Umorzenia
Wyszczególnienie
I. Wartości niematerialne i
prawne, w tym:
Inne wartości niematerialne i
prawne
II. Środki trwałe, w tym:
Urządzenia
techniczne
i
maszyny

B.O.
01.01.2013
9.165,46

Zwiększenia

Zmniejszenia

B.Z.
31.12.2013
9.165,46

9.165,46
8.769,01
8.769,01

9.165,46
1.262,40
1.262,40

10.031,41
10.031,41

V. Długoterminowe rozliczenia miedzyokresowe kosztów 1.196,00 zł.
Nadpłata PIT-4R za rok 2008 i 2009

1.196,00 zł.

Aktywa obrotowe
I. Zapasy
2.Towary
Na dzień 31.12.2013r. w magazynie sklepu pozostaje towar o wartości 206.541,00 zł.
II. Należności krótkoterminowe
1.Do należności krótkoterminowych z tytułu dostaw i usług do 12 miesięcy zaliczono:
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Na dzień 31.12.2013r. stan należności krótkoterminowych brutto wynosi 269.435,98 zł.
ze względu na przeterminowanie (powyżej 12 miesięcy) dokonano odpisów
aktualizujących na kwotę 81.163,16 zł.
2. Do należności z tytułu podatków,dotacji i ubezpieczeń społecznych zaliczono
nadplacony podatek PIT-4R na kwotę 199,00 zł.
3. Do innych należności krótkoterminowych zostały zaliczone kaucje z tytułu najmu
lokalu w wysokości: 5.278,04 zł. ,magazynu w wysokości 1.500,00 zł., piwnicy przy ul.
Mokotowskiej 65: 1.503,33 oraz nadpłacone wynagrodzenia z tytułu umów cywilnoprawnych w wysokości 2.377,00 zł. I wypłacone zaliczki pracownikom: 9.074,47 zł.
III. Inwestycje krótkoterminowe
Na środki pieniężne Fundacji składają się:
Środki pieniężne w kasie (PLN):
Środki pieniężne na rachunkach bankowych
ING BANK ŚLĄSKI S. A. (PLN):
Środki pieniężne na rachunku walutowym w Banku
ING BANK ŚLĄSKI S. A. (4.352,05 EUR):
Środki pieniężne na rachunku oszczędnościowym
ING BANK ŚLĄSKI S. A.
Środki pieniężne na karcie przedpłaconej w Banku
ING BANK ŚLĄSKI S. A.
Środki pieniężne na walutowym rachunku
Oszczędnościowym (122,89 EUR)
ING BANK ŚLĄSKI S. A.
Inne srodki pieniężne: czek na kwotę 37,50 USD
Razem środki pieniężne:

21.929,51 zł.
- 182,23 zł.
18.048,82 zł.
35.664,01 zł.
1.500,00 zł.
509,65 zł.
112,95 zł.
77.582,71 zł.

IV. Rozliczenia międzyokresowe kosztów:
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe kosztów nie wystąpiły.

Pasywa
A. Fundusze własne
I. Fundusz statutowy:
IV. Wynik finansowy z lat ubiegłych:
V. Wynik finansowy netto za rok obrotowy
1. Nadwyżka przychodów nad kosztami
Razem fundusze własne:

6.103,94 zł.
163.906,52 zł.
244.563,49 zł.
244.563,49 zł.
414.573,95 zł.

Wynik z lat ubiegłych obejmuje nierozliczony wynik finansowy z lat 2005-2008r.
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B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
II. Na zobowiązania krótkoterminowe składają się:
2. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług w wysokości:
wobez dostawców krajowych:
Wobec dostawców zagranicznych

51.290,48 zł.
48.072,57 zł.
3.217,91 zł.

Żadne ze zobowiązań nie jest przeterminowane.
4. Zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych
i zdrowotnych i innych świadczeń:
28.439,07zł.
Wyszczególnienie
VAT-7K za IV kwartał 2013r.
Składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne ZUS

Kwota
28.389,00 zł.
50,07 zł.

RAZEM:

28.439,07 zł.

5. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń
273,00 zł.
Nastapił zwrot na rachunek bankowy wypłaconego wynagrodzenia pracownikowi, ponieważ
pracownik podał błędny numer rachunku.
Bilans sporządzony na dzień 31.12.2013r. wykazuje po stronie aktywów i pasywów
kwotę: 494.576,50 zł.

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
I.

Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów netto ze sprzedaży produktów,
towarów i materiałów (działalność gospodarcza)

Wyszczególnienie
Struktura rodzajowa przychodów za sprzedaży
- sprzedaż usług

Kwota
1.323.434,51 zł.
639.949,30 zł.
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- sprzedaż towarów
- sprzedaż produktów
Struktura terytorialna przychodów ze sprzedaży
- sprzedaż krajowa
- sprzedaż na eksport
II.

683.485,21 zł.
0,00 zł.
1.323.434,51 zł.
1.323.434.51 zł.
0,00 zł.

Koszty

Fundacja Nowej Kultury Bęc Zmiana prowadzi koszty w układzie rodzajowym.
Prezentacja kosztów znajduje się w rachunku wyników.
Na wynik finansowy Fundacji wpływają:
• przychody i koszty z działalności gospodarczej
• przychody i koszty z działalności statutowej
• koszty administracyjne (zarządu)
• przychody i koszty operacyjne pośrednio zwiazane z działalnością Fundacji
• przychody i koszty finansowe
III.

Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem
dochodowym od osób prawnych od wyniku finansowego brutto:
Wyszczególnienie ustaleń
Kwota
1. Wynik finansowy brutto
244.563,49 zł.
2. Koszty i straty nadzwyczajne niestanowiące kosztów uzyskania
przychodów:
830,27 zł.
a) zużycie materiałów
0,00 zł.
b) usługi obce
0,00 zł.
c) podatki i opłaty
0,00 zł.
d) niewypłacone wynagrodzenia
300,00 zł.
e) pozostałe koszty rodzajowe
0,00 zł.
f) koszty finansowe
530,27 zł.
g) pozostałe koszty operacyjne
0,00 zł.
3. Przychody niezaliczone do przychodów podatkowych
122.641,70 zł.
4. Przychody podatkowe (nieujęte w księgach rachunkowych) a
0,00 zł.
podlegające opodatkowaniu
5. Koszty podatkowe nieujęte w księgach rachunkowych
0,00 zł.
6. Dochód
122.752,06 zł.
7. Dochód wolny
122.752,06 zł.
PODSTAWA OPODATKOWANIA
0,00 zł.
IV.
Podstawowe dane o zatrudnieniu
Fundacja Nowej Kultury Bęc Zmiana nie zatrudnia pracowników na podstawie umowy o
pracę.
V.

Dla pozycji bilansu oraz rachunku zysków i strat, wyrażonych w walutach
obcych kursy przyjęte do ich wyceny na dzień 31.12.2013r. wynikaja z tabeli
nr: 251/A/NBP/2013:

1 EUR = 4,1472 PLN
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1 USD = 3,0120 PLN
OBJAŚNIENIA NIEKTÓRYCH SZCZEGÓLNYCH ZDARZEŃ
1. Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w
sprawozdaniu finansowym roku obrotowego:
Nie wystąpiły.
2. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie wystąpiły po dniu bilansowym, a
nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym:
Nie wystąpiły.
3. Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki)
rachunkowości, w tym metod wyceny oraz zmian sposobu sporządzania
sprawozdania finansowego, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sytuację
majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki, ich przyczyny i
spowodowaną zmianami kwotę wyniku finansowego oraz zmian w kapitale
(funduszu) własnym:
Nie wystąpiły.
4. Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania
finansowego za rak poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy:
Dane liczbowe sprawozdania finansowego za rok poprzedzający są porównywalne z danymi
sprawozdania za rok obrotowy.

5. Informacje o połączeniach
W ciągu okresu za który sporządzono sprawozdanie finansowe, nie wystąpiło połączenie
Fundacji z innymi organizacjami.

6. Informacje o zdarzeniach mogących mieć wpływ na kontynuowanie działalności
przez Fundację
Fundacja sporządziła sprawozdanie finansowe za 2013 rok przy założeniu kontynuacji
działalności. Poszczególne składniki aktywów i pasywów wycenione zostały zgodnie z art. 28
Ustawy o rachunkowości, przy wykorzystaniu zasad tworzących politykę rachunkowości
Fundacji. Do dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego nie wystąpiły żadne zdarzenia
podważające przyjęte założenie o kontynuacji działalności.
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7. Informacje dodatkowe i końcowe mające istotny wpływ na ocenę sytuacji
majątkowej, finansowej i wyniku finansowego Fundacji.
W sprawozdaniu finansowym za rok 2013 ujęto wszystkie transakcje mające istotny wpływ
na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej i wyniku finansowego Fundacji.

Miejsce i data sporządzenia: Warszawa, dnia 26.03.2014r.

Sporządził: Izabela Kaczmarek

Zatwierdził: Zarząd Fundacji
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