SPRAWOZDANIE FINANSOWE

za okres

od 01 stycznia 2011 do 31 grudnia 2011

Fundacja "Kultury Świata"
00-891 Warszawa, ul. Chłodna 15 lok. 607
NIP 524-266-97-90 Regon 141730278 KRS 0000321416

NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU

Warszawa, dnia 2011-03-22

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
Fundacja "Kultury Świata"
00-891 Warszawa, ul. Chłodna 15 lok. 607
od 01 stycznia 2011 do 31 grudnia 2011
I
a
b
c
d
e

a

Nazwa:
Fundacja "Kultury Świata"
Krajowy Rejestr Sądowy
Regon:
NIP:
Data rejestracji w KRS 10.02.2009

0000321416
141730276
5242669790

Podstawowy cel działania:
1.
Propagowanie wiedzy o rzeczywistości i kulturach innych krajów.
2.
UwraŜliwianie społeczeństwa polskiego na problemy krajów rozwijających się oraz
zaleŜności wynikające z postępujących procesów globalizacji.
3.
Zmniejszanie róŜnic w rozwoju społeczno-gospodarczym krajów najsłabiej rozwiniętych
(zwłaszcza w następujących dziedzinach Ŝycia: edukacja, ochrona zdrowia, ochrona środowiska).
4.
Rozwijanie i umacnianie postaw nastawionych na tolerancję i otwartość wobec
przedstawicieli innych kultur.
5.
Działalność na rzecz organizacji, których celami statutowymi jest: działalność naukowa,
naukowo-techniczna, oświatowa, kulturalna, ochrona zdrowia, ochrona środowiska w innych
krajach, w tym głównie najsłabiej rozwiniętych.
6.
Budowanie płaszczyzny współpracy pomiędzy przedstawicielami sektora pozarządowego,
rządowego oraz przedsiębiorcami z Polski i innych krajów.
7.
Propagowanie wiedzy o problematyce migracji w Polsce i w Unii Europejskiej.
8.
Promowanie idei wolontariatu.
b Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1.
Realizowanie projektów pomocy rozwojowej, globalnej edukacji rozwojowej.
2.
Organizowanie imprez kulturalnych, festiwali, spektakli, przeglądów, wystaw, akcji
społecznych i edukacyjnych.
3.

Publikowanie materiałów o charakterze naukowym, popularno-naukowym i dydaktycznym.

4.
Działalność edukacyjna; prowadzenie odczytów, prelekcji, wykładów, szkoleń, warsztatów.
5.
Udzielanie konsultacji i poradnictwa.
6.
Opracowywanie programów szkoleniowych.
7.
Nawiązywanie kontaktów z organizacjami, instytucjami oraz przedsiębiorcami, których
działalność jest zgodna z celami Fundacji, zarówno w Polsce jak i zagranicą.
8.
Nauczanie języków obcych.
9. Organizowanie i prowadzenie imprez o charakterze turystycznym.
II Okres trwania stowarzyszenia:
czas nieograniczony
Rok obrotowy Fundacji pokrywa się z rokiem kalendarzowym.
III Okres objęty sprawozdaniem:

od 01 stycznia 2011 do 31 grudnia 2011

IV
1 Sprawozdania finansowe
* Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy załoŜeniu kontynuowania działalności przez
Fundację w dającej się przewidzieć przyszłości, obejmującej okres nie krótszy niŜ jeden rok od
dnia bilansowego, w nie zmniejszonym istotnie zakresie.
* Nie istnieją Ŝadne okoliczności wskazujące na zagroŜenie dla kontynuowania działalności przez
Fundację
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Fundację
* Fundacja sporządza rachunek zysków i strat w wersji kalkulacyjnej.
*
Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało zgodnie z zasadami Ustawy o rachunkowości oraz
rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową Fundację oraz wynik finansowy.
* Wynik finansowy Fundacii za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na
jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadami memoriału,
współmierności przychodów i kosztów oraz ostroŜnej wyceny.
* W sprawozdaniu finansowym Fundacja wykazuje zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich treścią
ekonomiczną.
* Do sprawozdania finansowego dołącza się sprawozdanie z działalności Fundacii za okres objęty
sprawozdaniem finansowym.

2
*

*
*
*

3

Wartości niematerialne i prawne
Wartości niematerialne i prawne są ujmowane w księgach po cenie ich nabycia i umarzane
metodą liniową w okresie:
Oprogramowanie komputerowe
60 miesięcy
Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu,
w którym dany tytuł przyjęto do uŜywania.
Tytuły wartości niematerialnych i prawnych o cenie niŜszej niŜ 3.500,00 są w momencie zakupu
odpisane w koszty.
Fundacja nie stosowała stawek amortyzacyjnych wyŜszych od stawek odpisów
amortyzacyjnych uznawanych przepisami podatkowymi za koszty uzyskania przychodów.

Środki trwałe
* Środki trwałe umarzane są według metody liniowej w okresie przewidywanego uŜytkowania,
począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym przyjęto je do
uŜytkowania.
* Stosowana metoda amortyzacji to metoda liniowa i w przypadku małej wartości środka trwałego
zasada odpisania w koszty wartości 100%, w miesiącu przekazania do uŜywania rzeczowych
środków trwałych, których wartość zakupu netto jest niŜsza od kwoty zobowiązującej do
umarzania stopniowego, zgodnie z tzw. „planem amortyzacji” tj. 3 500,00 zł. netto.
* Środki trwałe wyceniane są wg cen nabycia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne.
* Fundacja nie stosowała stawek amortyzacyjnych wyŜszych od stawek odpisów
amortyzacyjnych uznawanych przepisami podatkowymi za koszty uzyskania przychodów.
* Stosowane stawki amortyzacyjne - według Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT) która została
opublikowana w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Klasyfikacji
Środków Trwałych (KŚT) (Dz. U. nr 112, poz. 1317, ost. zm. w Dz. U. z 2004 r. nr 260, poz.
2589)*).
* Środki trwałe podlegają okresowym aktualizacjom wyceny według zasad określonych przez
Ministra Finansów.

4
*
*
*
*
*
*

NaleŜności
NaleŜności wykazywane są w wartości netto (pomniejszonej o odpis aktualizacyjny).
Odpisy aktualizujące tworzone są z uwzględnieniem stopnia ryzyka, jakie wiąŜe się z daną
naleŜnością.
Odpis naleŜności przedawnionych następuje po okresie przewidzianym prawem.
NaleŜności wycenione są w kwotach wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostroŜnej
wyceny.
NaleŜności wyraŜone w walutach obcych wyceniane są po kursie średnim ustalonym dla danej
waluty przez NBP na dzień poprzedzający dzień uzyskania przychodu.
RóŜnice kursowe powstałe przy zapłacie naleŜności wyraŜonych w walutach obcych, wyceniane po
kursie kupna stosowanym przez bank, z którego usług korzysta jednostka, zaliczane są do
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kursie kupna stosowanym przez bank, z którego usług korzysta jednostka, zaliczane są do
kosztów lub przychodów finansowych.

5

Zobowiązania
* Zobowiązania wycenione są na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty.
* Zobowiązania wyraŜone w walutach obcych wyceniane są według kursu średniego ustalonego dla
danej waluty przez Narodowy Bank Polski na dzień poprzedzający dzień poniesienia kosztu.
* RóŜnice kursowe dotyczące zobowiązań wyraŜonych w walutach obcych powstałe przy zapłacie
wyceniane są według kursu sprzedaŜy walut stosowanego przez bank, z którego usług jednostka
korzysta; zaliczane są odpowiednio do kosztów lub przychodów finansowych.

6

Środki pienięŜne wykazane są w wartości nominalnej.
* Wycena środków pienięŜnych wyraŜonych w walutach obcych następuje według kursu kupna lub
sprzedaŜy walut, stosowanego przez bank, z którego usług korzysta jednostka. Rozchód podlega
wycenie po cenach, które jednostka najwcześniej nabyła – metoda FIFO.

7

Zapasy
* Odpisy aktualizujące wartość zapasów
* Zapasy rzeczowych składników aktywów obrotowych wycenia się następująco:
* Jako zasadę wyceny wartości rozchodu rzeczowych składników aktywów obrotowych przyjęto
metodę "pierwsze przyszło - pierwsze wyszło".
* Odpisy aktualizujące wartość zapasów są dokonywane raz do roku. Zapasy uznaje się za
przeterminowane po trzech latach od momentu przyjęcia ich do ewidencji księgowej.

8

9

Informacja o dokonanych zmianach w roku obrotowym zasad (polityki
bez zmian
Informacje pozostałe
* Ewidencja księgowa prowadzona jest przy uŜyciu programu komputerowego firmy Symfonia FK.
Licencję na uŜytkowanie tego programu posiada biuro rachunkowe Account.
* Otwarcie ksiąg rachunkowych dokonano w oparciu o bilans zamknięcia roku poprzedniego.
* Wszystkie inne informacje wymagane ustawą a nie wymienione w spółce nie wystąpiły.
WyraŜone w walutach obcych środki pienięŜne, naleznosci i zobowiązania wyceniono na dzień
bilansowy zgodnie z tabelą Narodowego Banku Polskiego Tabela nr 252/A/NBP/2011 z dnia 201112-30 Euro średni kurs 4,4168 1EUR oraz Tabela nr 252/A/NBP/2011 z dnia 2011-12-30 GBP kurs
średni 5,2691 1GBP
Warszawa, dnia 2011-03-22

.....................................................................
Podpisy Zarządu

...........................................................
nazwisko i podpis sporządzającego zestawienie
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DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA
Fundacja "Kultury Świata"
00-891 Warszawa, ul. Chłodna 15 lok. 607
od 01 stycznia 2011 do 31 grudnia 2011

1

Środki trwałe i Wartości niematerialne i prawne

Nie występują

2

Grunty uŜytkowane wieczyście

Nie występują

3

Wartość niezamortyzowanych lub nie umarzanych przez jednostka środków trwałych,
uŜywanych na podstawie umowy najmu, dzierŜawy i innych umów, w tym z tytułu
leasingu.

Nie występują

4

Zobowiązania wobec budŜetu państwa lub gminy z tytułu uzyskania prawa własności
budynków i budowli.

Nie występują

5

Dane o kapitałach (funduszach) własnych
stan na początek roku stan na koniec roku

-1 487,97

Kapitał (fundusz) podstawowy

2 921,00

6

Dane o kapitałach (funduszach) zapasowych i rezerwowych.

7

Propozycja co do podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy
RóŜnica zwiększająca koszty roku następnego w wysokości
RóŜnica zwiększająca przychody roku następnego w wysokości

8
9
b
c
d

2 921,00

Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia

Nie występują

Dane o odpisach aktualizujących
NaleŜności
Odpisy aktualizujące wartość zapasów
Zapasy

Nie występują

Nie występują
Nie występują

10 Podział zobowiązań
a Podział zobowiązań długoterminowych
b Zobowiązania długoterminowe

Nie występują
Nie występują

11

Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych

Nie występują

12

Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki

Nie występują

13 Pozostałe zobowiązania
a Zobowiązania warunkowe, udzielone gwarancje i poręczenia
b Zobowiązania wyceniane są w kwocie wymagającej zapłaty.

Nie występują
Nie występują

stan na początek roku stan na koniec roku

zobowiązania krótkoterminowe
c

3 690,85

0,00

Podział zobowiązań na dzień bilansowy o przewidywanym umową okresie spłaty.

Nie występują

14

Inwestycje długoterminowe

Nie występują

15

Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych

Nie występują

II

Objaśnienia do rachunku zysków i strat - Informacje o przychodach i kosztach

1
2

Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku
obrotowym lub przewidzianej do zaprzestania w roku następnym
Odpisy aktualizujące środki trwałe

3

Struktura rzeczowa przychodów netto
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Nie występują
Nie występują

209 449,93
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A

0,00

Składki określone statutem

B
a
b

Przychody z działalności statutowej odpłatne i nieodpłatnej
Przychody z działalności statutowej - działalność odpłatna
Przychody z działalności statutowej - działalność nieodpłatna
Pozostałe przychody z działalności statutowej - inne
Przychody z tyt.dotacji
700-1
Darowizny osoby fizyczne
700-2
Dotacje
700-5
Ogółem przychody z działalności statutowej:

c

4

Struktura Kosztów - realizacja działalności statutowej

B
C
D
E
F

0,00
0,00
201 656,97

Koszty realizacji działalności statutowej
Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej
Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej
Pozostałe koszty realizacji działalności statutowych

201 656,97
0,00
0,00
201 656,97

Koszty administracyjne
Przychody finansowe (Odsetki od środków na rachunkach
Koszty finansowe
Przychody operacyjne
Koszty operacyjne

4 995,51
51,50
0,00
77,45
5,40

i Zysk brutto (+) strata (-) na działalności
5

209 449,93
201 656,97

Przychody z działalności gospodarczej
Koszty z działalności gospodarczej

a
b
c

41 268,68

Przychody z działalności statutowej - inne

C
D

A

rok ubiegły
41 268,68

209 449,93
0,00
209 449,93
rok bieŜący
159 570,00
10 569,93
39 310,00

2 921,00

Wyliczenie przychodów i kosztów do zeznania podatkowego
a Koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów
b Wyłączenia Przychodów
c Zysk podatkowy (+) strata podatkowa (-)
Przychody wykazane w rachunku zysków i strat
Koszty wykazane w rachunku zysków i strat
Zysk / Strata podatkowa

III Struktura środków pienięŜnych
Lp.
Wyszczególnienie
1 Środki pienięŜne w kasie
2 Środki pienięŜne w banku
130
131
132
3 Środki pienięŜne w drodze
Ogółem wg bilansu:
IV

V
a
b
c

209 578,88
206 657,88
2 921,00

Stan na
początek roku
0,00
2 911,00
18,05
2 892,95
0,00
0,00
2 911,00

Stan na
koniec roku
0,00
2 102,88
872,06
1 230,82
0,00
0,00
2 102,88

Informacje dodatkowe
Przeciętne w roku obrotowym zatrudnienie w grupach zawodowych na koniec okresu
sprawozdawczego.
Informacje dodatkowe
Wysokość i przyczyny nieplanowych odpisów amortyzacyjnych
Koszty wytworzenia inwestycji rozpoczętych, środków trwałych i prac rozwojowych na
własne potrzeby
Przewidywane nakłady inwestycyjne w okresie roku od dnia bilansowego
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Zmiany + / 0,00
-808,12
854,01
-1 662,13
0,00
0,00
-808,12

Nie występują

Nie występują
Nie występują
Nie występują
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d
e
f
g
h
i
j

Informacja o znaczących wydarzeniach dotyczących lat ubiegłych
Podatek dochodowy w wyniku na operacjach nadzwyczajnych
PoŜyczki udzielone członkom Zarządu i organów Rad Nadzorczych
Informacje o wspólnych przedsięwzięciach które nie podlegają konsolidacji
Transakcje z jednostkami powiązanymi
Wykaz spółek w których jednostka posiada co najmniej 20 % udziału
Informacja o znaczących wydarzeniach jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nie
uwzględnione w sprawozdaniu finansowym

Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

występują
występują
występują
występują
występują
występują

Nie występują

Warszawa, dnia 2011-03-22

Podpisy Zarządu
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Fundacja "Kultury Świata"
00-891 Warszawa, ul. Chłodna 15 lok. 607
NIP 524-266-97-90 Regon 141730278 KRS 0000321416

BILANS
AKTYWA
0

od 01 stycznia 2011 do 31 grudnia 2011
Stan na
Stan na
PASYWA
początek roku koniec roku
1
2
0

A. Aktywa trwałe
I. Wartości niematerialne i prawne
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych
2. Wartośc firmy
3. Inne wartości niematerialne i prawne
4. Zaliczki na wartości niematerialnych i prawnych
II. Rzeczowe aktywa trwale
1. Środki trwale
a. Grunty
b. Budynki, budowle i obiekty inŜynierii lądowej
c. Urządzenia techniczne i maszyny
d. Środki transportu
e. Inne środki trwale
2. Środki trwale w budowie
3. Zaliczki na środki trwale w budowie
III. NaleŜności długoterminowe

0,00
0,00

0,00

0,00

IV. Inwestycje długoterminowe
1. Nieruchomości
2. Wartości niematerialne i prawne
3. Długoterminowe aktywa finansowe
a. w jednostkach powiązanych
b. w pozostałych jednostkach
4. Inne inwestycje długoterminowe
a. w jednostkach powiązanych
b. w pozostałych jednostkach
V. Długoterminowe rozliczenia miedzyokresowe

0,00

0,00 I. Zobowiązania długoterminowe

0,00

0,00

1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

2. Inne rozliczenia miedzyokresowe
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0,00
0,00

A. Kapitał (fundusz) własny

1

2
2 921,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-1 487,97

2 921,00

0,00

2 921,00

-1 487,97

0,00

3 690,85

0,00

0,00

0,00

1. Wobec jednostek powiązanych
a. Rozrachunki kapitałowe
b. Zobowiązania jednostki powiązane

0,00

0,00

2. Wobec pozostałych jednostek
a. kredyty i poŜyczki
b. z tytułu emisji dłuŜnych papierów wartościowych
c. inne zobowiązania finansowe
d. Inne

0,00

0,00

3 690,85

0,00

0,00

0,00 II. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny

0,00
0,00

0,00 III. Wynik finansowy netto za rok obrotowy
0,00
NadwyŜka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)

NadwyŜka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

0,00

Stan na

-1 487,97

I. Kapitał (fundusz) statutowy

0,00

Stan na

początek roku koniec roku

II. Zobowiązania krótkoterminowe
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B. Aktywa obrotowe
I. Zapasy
1. Materiały
2. Półprodukty i produkty w toku
3. Produkty gotowe
4. Towary
5. Zaliczki na poczet dostaw
II. NaleŜności krótkoterminowe
1. NaleŜności od jednostek powiązanych
2. NaleŜności od pozostałych jednostek
a. z tytułu dostaw i usług
b.

2 202,88
0,00

2 921,00
0,00

0,00

10,00

0,00

10,00
10,00

SUMA AKTYWÓW

Sporządził: Ilona Malicka-Janek

2 202,88
2 202,88
2 202,88
2 202,88

0,00

2 202,88

0,00

0,00

3 690,85

0,00

3 690,85

g. z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń

h. z tytułu wynagrodzeń
i. inne
3. Fundusze specjalne

z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych

c. inne
d. dochodzone na drodze sądowej
III. Inwestycje krótkoterminowe
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe
c. Środki pienięŜne i inne aktywa pienięŜne
cl. Środki pienięŜne w kasie i na rachunkach
c2. inne środki pienięŜne
c3. Inne aktywa pinięŜne
C. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

1. Wobec jednostek powiązanych
a. Z tytułu dostaw i usług
b. Inne
2. Wobec pozostałych jednostek
a. kredyty i poŜyczki
b. z tytuhi dłuŜnych papierów wartościowych
c. inne zobowiązania finansowe
d. z tytułu dostaw i usług
e. zaliczki otrzymane na dostawy
f. zobowiązania wekslowe

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

2 202,88

2 921,00

2 911,00
2 911,00 III. Rezerwy na zobowiazania
2 911,00
2 911,00 IV. Rozliczenia międzyokresowe
1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów
2. Inne rozliczenia międzyokresowe
0,00

2 921,00
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Fundacja "Kultury Świata"
00-891 Warszawa, ul. Chłodna 15 lok. 607
NIP 524-266-97-90 Regon 141730278 KRS 0000321416

Rachunek wyników
od 01 stycznia 2011 do 31 grudnia 2011
Rachunek wyników sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (DZ. U. 137/2001 poz. 1539 z późn. zm.)

Wyszczególnienie

Pozycja

A.
I.
II.
1
2
3
B.
1
2
3
C.
D.
1
2
3
4
5
6
E.
F.
G.
H.
I.
J.
I.
II.
K.
I.
II.

Przychody z działalności statutowej
Składki brutto określone statutem
Inne przychody określone statutem
Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej
Przychody z działalności statutowej odpłatnej
Pozostałe przychody określone statutem
Koszty realizacji zadań statutowych
Koszty realizacji zadań statutowych działalności nieodpłatnej
Koszty realizacji zadań statutowych działalności odpłatnej
Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych
Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia
lub ujemna) (A-B)
Koszty administracyjne
Amortyzacja
ZuŜycie materiałów i energii
Usługi obce
Podatki i opłaty
Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
Pozostałe
Pozostałe przychody (nie wymienione w pozycji A i G)
Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B, D i H)
Przychody finansowe
Koszty finansowe
Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość
dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H)
Zyski i straty nadzwyczajne
Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia
Straty nadzwyczajne - wielkość ujemna
Wynik finansowy ogółem (I+J)
RóŜnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna)

Kwota za
poprzedni rok
obrotowy

Kwota za
bieŜący rok
obrotowy

41 268,68

209 449,93

41 268,68

209 449,93

41 268,68
33 469,00

209 449,93
201 656,97

33 469,00

201 656,97

7 799,68
9 292,67

7 792,96
4 995,51
0,00
153,88
115,00
410,80

2 562,95
3 123,72
310,00
3 296,00
0,36
0,00
4,66
0,00

4 315,83
77,45
5,40
51,50
0,00

-1 487,97
0,00

2 921,00
0,00

-1 487,97
-1 487,97

2 921,00

RóŜnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia)

2 921,00

iii.
RóŜnica zwiększająca kapitały fundusze zapasowe (wielkość dodatnia)
VI.
RóŜnica zmniejszająca kapitały fundusze zapasowe (wielkość ujemna)

Sporządził: Ilona Malicka-Janek
Warszawa, dnia 2011-03-22
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