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Sprawozdanie finansowe
Fundacji Edukacji Społecznej „Kuźnia”
87-100 Toruń, ul. Bydgoska 88/9

za rok 2012 i 2013
okresy sprawozdawcze
od 03.09.2012 r. do 31.12.2012 r.
oraz
od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.
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Oświadczenie Zarządu Fundacji
Stosownie do art. 52 Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku oraz odpowiedniego
Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych
jednostek niebędących spółkami handlowymi i nie prowadzącymi działalności gospodarczej, Zarząd
Fundacji Edukacji Społecznej „Kuźnia” przedstawia sprawozdanie finansowe na dzień 31.12.2013 r.,
na które składa się:
 Bilans sporządzony na dzień 31.12.2013 r.
 Rachunek wyników za okres od 03.09.2012 r. do 31.12.2013 r.
 Informacje dodatkowe
Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało zgodnie z przedstawionymi zasadami ustawy
o rachunkowości oraz rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową oraz wynik
finansowy.
Fundacja powstała w drugiej połowie roku (3 września 2012 r.), więc skorzystaliśmy z prawa
rozliczenia finansowego jednocześnie za rok 2012-2013.
Do dnia 12.12.2013 r. za prowadzenie ksiąg rachunkowych odpowiedzialny był ówczesny prezes
Fundacji pan Janusz Fifielski. Od 13.12.2013 r. odpowiedzialny za prowadzenie ksiąg rachunkowych
jest obecny prezes Zarządu pan Tomasz Kocur.
Podpisy członków Zarządu:

___________________________
Tomasz Kocur – Prezes Zarządu

___________________________
Mariusz Kałużny – Wiceprezes Zarządu
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BILANS
..............................................
.
(nazwa jednostki)

REGON:
341323058
na dzień

31.12.2013 r.

Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (DZ. U. 137poz. 1539)
Wiersz

AKTYWA

Stan na
początek roku
koniec roku
03.09.2012
31.12.2013
0,00
0,00

Wiersz

PASYWA

1

2

A

Aktywa trwałe

I

Wartości niematerialne
i prawne

0,00

II

Rzeczowe aktywa trwałe

III

1

2

A

Fundusze własne

0,00

I

Fundusz statutowy

0,00

1000,00

0,00

0,00

II

Fundusz z aktualizacji
wyceny

0,00

0,00

Należności długoterminowe

0,00

0,00

III

Wynik finansowy netto za
rok obrotowy

0,00

861,50

IV

Inwestycje długoterminowe

0,00

0,00

1

Nadwyżka przychodów nad
kosztami (wielkość dodatnia)

0,00

861,50

V

Długoterminowe rozliczenia
międzyokresowe

0,00

0,00

2

Nadwyżka kosztów nad
przychodami (wielkość ujemna)

0,00

0,00

B

Aktywa obrotowe

B

Zobowiązania i rezerwy
na zobowiązania

0,00

0,00

0,00

1861,50

Stan na
początek roku
03.09.2012
0,00

koniec roku
31.12.2013
1861,50
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I

Zapasy rzeczowych
aktywów obrotowych

0,00

0,00

I

Zobowiązania
długoterminowe z tytułu
kredytów i pożyczek

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Inne rozliczenia
międzyokresowe

0,00

0,00

Suma bilansowa

0,00

1861,50

1
2
3

Zobowiązania
krótkoterminowe i
fundusze specjalne
Kredyty i pożyczki
Inne zobowiązania
Fundusze specjalne

1861,50

III

Rezerwy na zobowiązania

0,00

1861,50

IV

Pozostałe aktywa
finansowe

0,00

0,00

1

Krótkoterminowe
rozliczenia
międzyokresowe

0,00

0,00

2

Suma bilansowa

0,00

II
II

Należności
krótkoterminowe

0,00

0,00

III

Inwestycje
krótkoterminowe

0,00

1

Środki pieniężne

2

C

1861,50

Rozliczenia
międzyokresowe
Rozliczenia
międzyokresowe
przychodów

.....................................
Data sporządzenia: 28.03.2013 r.

Podpisy
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..............................................
(Nazwa jednostki)

REGON:
341323058

Rachunek wyników
na dzień 31.12.2013 r.
Rachunek wyników sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (DZ. U. 137poz. 1539)

Pozycja

1
A.
I.
II.
B.
C.
D.
1
2
3
4

Wyszczególnienie
2
Przychody z działalności statutowej
Składki brutto określone statutem
Inne przychody określone statutem
Koszty realizacji zadań statutowych
Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna)
(A-B)
Koszty administracyjne
Zużycie materiałów i energii
Usługi obce
Podatki i opłaty
Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia

Kwota za rok
poprzedni

Kwota za rok
obrotowy

do 02.09.2012
3
0,00
0,00
0,00
0,00

od 03.09.2012
do 31.12.2013
4
2230,00
2000,00
230,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

2230,00
368,50
0,00
205,20
163,30
0,00
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5
6
E.
F.
G.
H.
I.

Amortyzacja
Pozostałe

J.
I.
II.
K.
I.
II.

Zyski i straty nadzwyczajne
Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia
Straty nadzwyczajne - wielkość ujemna
Wynik finansowy ogółem (I+J)
Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna)
Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia)

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)

Data sporządzenia: 28.03.2014 r.

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

1861,50
0,00
0,00
0,00
1861,50
0,00
1861,50

Podpisy
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Informacje dodatkowe
1. Fundacja Edukacji Społecznej „Kuźnia” z siedzibą w Toruniu, ul. Bydgoska 88/9, 87-100 Toruń,
została ustanowiona przez Fundatorów Przemysława Tomasza PRZYBYLSKIEGO i Tomasza KOCURA
w dniu 13.07.2012 r. aktem notarialnym nr Repertorium 3349/2012 w Kancelarii Notarialnej
w Toruniu przed notariuszem Danutą WRÓBEL.
Fundacja wpisana została do Krajowego Rejestru Sądowego postanowieniem Sądu Rejonowego
w Toruniu , VII Wydział Gospodarczy z dnia 03.09.2012 r. pod numerem KRS 0000431803.
Pierwszy Urząd Skarbowy w Toruniu nadał Fundacji w dniu 14.09.2012 r. numer identyfikacji
podatkowej NIP 956-230-10-36.
Urząd Statystyczny nadał numer statystyczny REGON 341323058.
Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.
Zadaniem Fundacji jest przygotowanie obywatela do aktywnego życia osobistego, rodzinnego
i społecznego, wykorzystującego przy tym zdobycze nauki, kultury i ochrony zdrowia oraz inne
usługi, przyczyniające się do podnoszenia jakości życia, a także spędzania wolnego czasu.
Naszą misją jest wspieranie działań służących rozwojowi indywidualnemu, rodzinnemu
i społecznemu osób i instytucji wymagających wsparcia, w szczególności poprzez wyrównywanie
ich szans edukacyjnych oraz wzrost jakości życia.
Celami statutowymi Fundacji są:
 Wspieranie indywidualnego, rodzinnego i społecznego rozwoju osób i instytucji;
 Poprawa efektywności działania i jakości życia w wymiarze osobistym, rodzinnym
i społecznym dzieci, młodzieży i dorosłych;
 Podnoszenie
jakości
systemów
kształcenia,
doskonalenie
programów
nauczania i uzupełnienie ich o elementy innowacyjne;
 Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i cyfrowemu;
 Promowanie idei edukacji przez całe życie;
 Wyrównywanie szans w dostępie do zasobów informacji i edukacji;
 Prowadzenie działalności edukacyjnej na każdym etapie rozwoju człowieka;
 Kształtowanie w świadomości społecznej wagi podejmowania działań w zakresie ochrony
środowiska, dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
 Wspieranie kształcenia i doskonalenia kadry pedagogicznej oraz osób pracujących
zawodowo lub społecznie na rzecz edukacji i wychowania;
 Udzielanie pomocy finansowej, merytorycznej i organizacyjnej placówkom oświatowym
i wychowawczym wymagającym wsparcia;
 Udzielanie wsparcia finansowego w zakresie potrzeb edukacyjnych osób znajdujących się
w trudnej sytuacji materialnej.
2. Sprawozdanie finansowe obejmuje okresy od 03.09.2012 r. do 31.12.2012 r. oraz od
01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. zgodnie z przysługującym prawem sprawozdawczym (art. 3 ust. 1
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pkt. 9 ustawy o rachunkowości).
3. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności
statutowej, wykorzystując do tego celu posiadane na dzień 31.12.2013 r. aktywa obrotowe oraz
przewidywane dochody z darowizn i dotacji w 2014 r. Nie są nam znane okoliczności wskazujące na
zagrożenie kontynuowania działalności przez Fundację w następnych latach.
4. Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych
w roku obrotowym zgodnie z dokumentacją przyjętych zasad (polityki) rachunkowości ustaloną
i wprowadzoną do stosowania zarządzeniem Prezesa Zarządu nr 5/2012 z dnia 03.09.2012 r.
ustalającym:
 rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia,
 zakładowe zasady wyceny aktywów i pasywów,
 zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych uwzględniających przepisy rozporządzenia
Ministra Finansów z dnia 15.11.2001 rok (Dz. U. nr 137 poz. 1539) w sprawie szczególnych
zasad rachunkowości dla niektórych jednostek nieprowadzących działalności gospodarczej.
5. Wykazywane w bilansie na koniec roku obrotowego aktywa i pasywa wyceniono
następującymi metodami wyceny, wynikającymi z przyjętych zasad rachunkowości:
 należności krótkoterminowe w kwocie wymagającej zapłat z zachowaniem ostrożności;
 inwestycje krótkoterminowe w wartości nominalnej;
 zobowiązania krótkoterminowe w kwocie wymagającej zapłaty;
 fundusz statutowy – w wartości nominalnej;
 rozliczenia międzyokresowe przychodów w wartości nominalnej otrzymanych dotacji.
Wynik finansowy za rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte przychody oraz związane z tymi
przychodami koszty zgodnie z zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów
ostrożnej wyceny.
5.1 Rachunek wyników
5.1.1 Przychody
Przychody z działalności statutowej obejmują otrzymane środki pieniężne i inne aktywa finansowe
ze źródeł określonych przepisami prawa lub statutem, a także przychody finansowe.
5.1.2 Koszty
Koszty działalności Fundacji to koszty realizacji zadań statutowych, w tym również świadczeń
określonych statutem.
Do kosztów w rachunku wyników zalicza się:
 koszty realizacji zadań statutowych, czyli związane z wykonywaniem przez fundację zadań
przewidzianych statutem,
 koszty administracyjne.
5.2 Bilans
5.2.1 Środki pieniężne
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Środki pieniężne wykazuje się w wartości nominalnej. Obejmują one środki pieniężne w kasie, na
rachunkach bankowych oraz tzw. środki pieniężne w drodze.
5.2.2 Fundusz statutowy
Fundusz statutowy wykazuje się w wysokości określonej w statucie.
5.2.3 Wynik finansowy netto za rok obrotowy
Wykazuje się różnicą pomiędzy przychodami a kosztami za dany rok obrotowy.
Zmiany zasad rachunkowości w okresie sprawozdawczym
Nie dokonano zmian zasad rachunkowości. Ponieważ Fundacja nie prowadzi działalności
gospodarczej, bilans i rachunek wyników sporządzono w sposób uproszczony, zgodnie z przepisami
rozporządzenia w sprawie sprawozdań dla jednostek nie prowadzących działalności gospodarczej.
6. Porównywalność danych
Fundacja powstała w drugiej połowie 2012 roku. Korzystając z przysługującego prawa
sprawozdanie obejmuje jednocześnie lata 2012-2013. W związku z powyższym nie można było
porównać danych do roku poprzedniego.
7. Informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł, w tym
przychodów określonych statutem:
 Fundusz założycielski ............................................................2000,00 zł
 Darowizny............................................................................... 230,00 zł
 Spadki ......................................................................................... 0,00 zł
 Dochody z majątku Fundacji ...................................................... 0,00 zł
 Ofiarność publiczna .................................................................... 0,00 zł
RAZEM ........................................................................... 2230,00 zł
8. Informacje o strukturze kosztów stanowiących świadczenia pieniężne i niepieniężne określone
statutem oraz o strukturze kosztów administracyjnych:
 Koszty realizacji zadań statutowych ........................................... 0,00 zł
 Koszty administracyjne........................................................... 368,50 zł
 Wyrobienie pieczątek ................................................. 205,20 zł
 Zmiana wpisu do KRS.................................................. 150,00 zł
 Opłaty bankowe............................................................ 13,30 zł
RAZEM ............................................................................. 368,50 zł
9. Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego
W obecnym roku sprawozdawczym nie nastąpiła zmiana wielkości funduszu statutowego.
10. Dane dotyczących udzielonych gwarancji, poręczeń i innych zobowiązań związanych
z działalnością statutową
W obecnym roku sprawozdawczym nie udzielono żadnych gwarancji i poręczeń.
11. Informacje o tendencjach zmian w przychodach i kosztach oraz składnikach majątku
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i źródłach ich finansowania
Nie wystąpiły.
12. Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym
od wyniku finansowego brutto
Lp.
Nazwa
Dane za okres bieżący
1
Wynik finansowy brutto – nadwyżka przychodów nad kosztami
1861,50
Dochód Fundacji w całości korzysta ze zwolnienia z podatku dochodowego na podstawie art. 17
ust. 1 pkt. 4 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
Podpisy członków Zarządu:

Toruń, dnia 28.03.2013 r.

___________________________
Tomasz Kocur – Prezes Zarządu

___________________________
Mariusz Kałużny – Wiceprezes Zarządu
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