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FUNDACJA "SZKOŁA POD SŁOŃCEM"
Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2014 r

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU
Zgodnie z wymogami art. 52 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r.
nr 76, poz. 694) Zarząd Fundacji przedstawia sprawozdanie finansowe, na które składa się:
1)
2)
3)
4)

wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2014 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje
sumę 4 201,31 złotych;
rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. wykazujący stratę
netto 1 070,64 złotych;
dodatkowe informacje i objaśnienia.

Maciej Jan BARGIEL
Prezes Zarządu Fundacji

Ewa Maria BARGIEL
Członek Zarządu Fundacji

Joanna Barbara BARGIEL
Członek Zarządu Fundacji

Włodzimierz Sawczuk
Osoba odpowiedzialna za prowadzenie księgowości

Warszawa, 2015-06-30
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FUNDACJA "SZKOŁA POD SŁOŃCEM"
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok 2014

1.

Dane identyfikujące Fundację

1. 1

Nazwa

Fundacja Szkoła pod Słońcem
1. 2

Siedziba Fundacji
01-849 Warszawa ul Przybyszewkiego 45

1. 3

Rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym
Siedziba sądu: Warszawa ul. Czerniakowska 100
Data:
2010-02-02
Numer rejestru: 0000347862
NIP:
1182020700
REGON:
142235434 00021

1. 4

Podstawowy przedmiot i czas działalności Fundacji
Przedmiotem działalności Spółki zgodnie ze statutem Fundacji jest między innymi:
• działalność w kierunku ochrony środowiska
•

działalność w kierunku racjonalnego gospodarowania energią oraz wykorzystania energii
ze źródeł odnawialnych

• edukacja społeczeństwa, a w szczególności dzieci i młodzieży, w kierunku oszczędnego

gospodarowania energią i wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych
• upowszechnianie budownictwa energooszczędnego
Fundacja została utworzona na czas nieokreślony.
1. 5

Okres objęty sprawozdaniem
Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia
2014

1. 6

Założenie kontynuacji działalności gospodarczej
Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności
gospodarczej w dającej się przewidzieć przyszłości.
Nie istnieją żadne okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez Fundację
działalności.
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FUNDACJA "SZKOŁA POD SŁOŃCEM"
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok 2014

2.

Znaczące zasady rachunkowości
Sprawozdanie finansowe sporządzono stosując poniżej opisane zasady rachunkowości:

2. 1

Podstawa sporządzenia sprawozdania finansowego
Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało w zgodzie z praktyką stosowaną przez jednostki
działające w Polsce, w oparciu o zasady rachunkowości wynikające z przepisów ustawy z dnia
29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. nr 76 poz. 694 z późniejszymi
zmianami).
Przyjęte przez fundację zasady rachunkowości stosowane były w sposób ciągły i są one zgodne z
zasadami rachunkowości stosowanymi w poprzednim roku obrotowym.

2. 2

Przychody i koszty
Przychody i koszty są rozpoznawane według zasady memoriałowej, tj. w okresach których
dotyczą, niezależnie od daty otrzymania lub dokonania płatności.
Fundacja prowadzi ewidencję kosztów w układzie rodzajowym oraz sporządza porównawczy
wariant rachunku zysków i strat.
Przychody ze sprzedaży
Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów ujmuje się w rachunku zysków i strat,
gdy znaczące ryzyko i korzyści wynikające z praw własności do produktów, towarów i
materiałów przekazano nabywcy.
Kontrakty na usługi budowlane
W celu wiarygodnego oszacowania wyniku na kontrakcie na usługę budowlaną, przychody i
koszty związane z umową o budowę ustala się na dzień bilansowy proporcjonalnie do stopnia
zaawansowania usługi. Stan zaawansowania realizacji umowy ustala się w powiązaniu ze stanem
realizacji robót. Przewidywana strata ujmowana jest bezzwłocznie jako koszt w rachunku
zysków i strat.
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FUNDACJA "SZKOŁA POD SŁOŃCEM"
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok 2014

2. 3

Wartości niematerialne i prawne
Wartości niematerialne i prawne ujmuje się w księgach według cen ich nabycia lub kosztów
poniesionych na ich wytworzenie i umarza metodą liniową w następującym okresie:

3 lata

Inne [oprogramowanie]

2. 4

Środki trwałe
Wartość początkową środków trwałych ujmuje się w księgach według cen nabycia lub kosztów
wytworzenia lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych),
pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne (umorzeniowe), a także o odpisy z tytułu trwałej utraty
ich wartości. Wartość początkowa środków trwałych i dotychczas dokonane odpisy
amortyzacyjne podlegają aktualizacjom na podstawie odrębnych przepisów.
Cena nabycia i koszt wytworzenia środków trwałych obejmuje ogół ich kosztów poniesionych
przez jednostkę za okres budowy, montażu, przystosowania i ulepszenia, do dnia bilansowego
lub przyjęcia do używania, w tym również:
- nie podlegający odliczeniu podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy,
- koszt obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu ich finansowania i związane z nimi
różnice kursowe, pomniejszony o przychody z tego tytułu.
Wartość początkową stanowiącą cenę nabycia lub koszt wytworzenia środka trwałego
powiększają koszty jego ulepszenia, polegającego na przebudowie, rozbudowie, modernizacji
lub rekonstrukcji, powodującego, że wartość użytkowa tego środka po zakończeniu ulepszenia
przewyższa posiadaną przy przyjęciu do używania wartość użytkową.
Środki trwałe amortyzowane są metodą liniową. Rozpoczęcie amortyzacji następuje nie
wcześniej niż po przyjęciu środka trwałego do używania.

Przykładowe stawki amortyzacyjne są następujące:

3 lata

Urządzenia techniczne i maszyny
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FUNDACJA "SZKOŁA POD SŁOŃCEM"
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok 2014

2. 8

Należności, roszczenia i zobowiązania
Należności wykazuje się w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej
wyceny.
Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty
poprzez dokonanie odpisu aktualizującego, zaliczanego odpowiednio do pozostałych kosztów
operacyjnych lub do kosztów finansowych - zależnie od rodzaju należności, której dotyczy odpis
aktualizujący.

Zobowiązania ujmuje się w księgach w kwocie wymagającej zapłaty, przy czym zobowiązania
finansowe, których uregulowanie zgodnie z umową następuje drogą wydania aktywów
finansowych innych niż środki pieniężne lub wymiany na instrumenty finansowe, według
wartości godziwej.
Należności i zobowiązania wyrażone w walutach obcych wykazuje się na dzień dokonania
operacji według średniego kursu NBP ustalonego dla danej waluty na ten dzień chyba, że w
zgłoszeniu celnym lub innym wiążącym jednostkę dokumencie ustalony został inny kurs.

Na dzień bilansowy należności wyrażone w walutach obcych wycenia się po kursie kupna
stosowanym w tym dniu przez bank, z którego usług korzysta jednostka, nie wyższym jednak od
kursu średniego ustalonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na ten dzień.
Zobowiązania wyrażone w walutach obcych ujmuje się na dzień bilansowy po kursie sprzedaży
stosowanym w tym dniu przez bank, z którego usług korzysta jednostka, nie niższym jednak od
kursu średniego ustalonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na ten dzień.
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FUNDACJA "SZKOŁA POD SŁOŃCEM"
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok 2014

2. 9

Rezerwy na zobowiązania
Na rezerwy składają się zobowiązania, których termin wymagalności lub kwota nie są pewne.
Gwarancje
Rezerwy na gwarancje uznaje się, gdy produkt lub usługa zostanie sprzedana. Rezerwy tworzone
są w oparciu o dane historyczne dotyczące poniesionych kosztów gwarancji.

2. 11

Podatek dochodowy
Podatek dochodowy wykazany w rachunku zysków i strat obejmuje część bieżącą i część
odroczoną.
Bieżące zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego jest naliczane zgodnie z przepisami
podatkowymi.

2. 12

Różnice kursowe
Różnice kursowe wynikające z wyceny na dzień bilansowy aktywów i pasywów wyrażonych w
walutach obcych z wyjątkiem inwestycji długoterminowych 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, a w uzasadnionych przypadkach - do
kosztu wytworzenia produktów lub ceny nabycia towarów, a także ceny nabycia lub kosztu
wytworzenia środków trwałych, środków trwałych w budowie lub wartości niematerialnych i
prawnych.
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Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2014 r

AKTYWA

Nota

Aktywa obrotowe

Należności krótkoterminowe
Należności od pozostałych jednostek
z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń
społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń
inne

AKTYWA RAZEM

31.12.2013

4 201,31

3 931,95

3 723,55

3 907,55
-

377,76

24,40

7.2

Inwestycje krótkoterminowe
Krótkoterminowe aktywa finansowe
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

31.12.2014

3

100,00
4 201,31

3 931,95

Bilans należy analizować łącznie z dodatkowymi informacjami i objaśnieniami, które stanowią integralną część
sprawozdania finansowego.
9

FUNDACJA "SZKOŁA POD SŁOŃCEM"
Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2014 r

PASYWA

Nota

31.12.2014

31.12.2013

Fundusz własny
Fundusz założycielski fundacji
Wynik finansowy z lat ubiegły przeznaczony na działalność statutową
Zysk (strata) netto

-

2 500,00
9 648,05
1 070,64
8 218,69

-

2 500,00
10 387,40
739,35
7 148,05

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
Zobowiązania krótkoterminowe
Wobec pozostałych jednostek
z tytułu dostaw i usług
inne
Rozliczenia międzyokresowe
- krótkoterminowe

11 220,00
10 567,00
653,00
11 220,00
14.2

1 200,00
4 201,31

SUMA PASYWÓW

11 080,00
10 427,00
653,00
11 080,00
3 931,95

Prezes Zarządu Fundacji
Maciej Jan BARGIEL

Członek Zarządu

Ewa Maria BARGIEL

Członek Zarządu

Joanna Barbara BARGIEL

Główny księgowy

Włodzimierz Sawczuk

Bilans należy analizować łącznie z dodatkowymi informacjami i objaśnieniami, które stanowią integralną część sprawozdania finansowego.
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FUNDACJA "SZKOŁA POD SŁOŃCEM"
Rachunek zysków i strat
Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2014 r

(wariant porównawczy)
01.01.2014 31.12.2014

Nota
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi:
Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług

4

1 500,00

Koszty działalności operacyjnej
Zużycie materiałów i energii
Usługi obce
Podatki i opłaty:
Pozostałe koszty rodzajowe

0,00

-

2 570,64

-

-

1 070,64

-

-2 430,64
-140,00

Zysk/(Strata) ze sprzedaży

1.01.2013 31.12.2013

Pozostałe przychody operacyjne
Inne przychody operacyjne

156,06
1 760,17
500,00
6 520,00
8 936,23
8 936,23

9 675,58

Zysk/(Strata) z działalności operacyjnej

-

1 070,64

739,35

-1 070,64

739,35

Koszty finansowe
Odsetki
Zysk/(Strata) netto

Prezes Zarządu Fundacji

Maciej Jan BARGIEL

Członek Zarządu

Ewa Maria BARGIEL

Członek Zarządu

Joanna Barbara BARGIEL

Główny księgowy

Włodzimierz Sawczuk

Rachunek zysków i strat należy analizować łącznie z dodatkowymi informacjami i objaśnieniami, które stanowią integralną część sprawozdania finansowego.
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FUNDACJA "SZKOŁA POD SŁOŃCEM"
DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2014 r

1.

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne
31.12.2014
Środki pieniężne w kasie i na rachunkach

377,76

12

31.12.2013

24,40

FUNDACJA "SZKOŁA POD SŁOŃCEM"
DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2014 r
2.

Fundusz założycielski fundacji

2. 1

Struktura funduszy w Fundacji
Ilość
udziałów

Fundator

1

fundator Katarzyna Firkowicz–Pogorzelska

2. 2

Wartość
udziałów

2 500,00

% udział

100,0%

Propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy
Zarząd Fundacji postanawia przeznaczyć zysk na działalność statutową fundacji.

3.

Zobowiązania krótkoterminowe
Zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek z tytułu dostaw i usług w kwocie
są wymagalne do 12 miesięcy od dnia bilansowego

4.

Struktura przychodów ze sprzedaży
01.01.2014 31.12.2014
Przychody ze sprzedaży produktów
Kraj

5.

1.01.2013 31.12.2013

1 500,00

Wyliczenie podatku dochodowego od osób prawnych
01.01.2014 31.12.2014
Zysk/ (Strata) brutto

-

1 070,64

IV. Przychody, nie będące przychodami podatkowymi
… przeznaczone na działalność statutową fundacji
Razem

-

Podstawa opodatkowania

-

-
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-

1 070,64

Podatek dochodowy

1.01.2013 31.12.2013

-
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Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2014 r
6.

Zdarzenia po dniu bilansowym nie ujęte w sprawozdaniu finansowym
nie wystąpiły

7.

Zdarzenia dotyczące lat ubiegłych ujęte w sprawozdaniu finansowym
nie wystąpiły

8.

Zatrudnienie
nie wystąpiło

9.

Wynagrodzenia oraz pożyczki i świadczenia o podobnym charakterze dla osób
wchodzących w skład organów zarządzających i nadzorujących
Nie wystąpiły.

10.

Kontynuacja działalności
Sprwawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności w
kolejnych latach obrotowych

14

