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Sprawozdanie finansowe Fundacji Fundusz Stypendialny XIV Liceum Ogólnoksztaccego im. St. Staszica za
okres od 01.01.2012 do 31.12.2012 r.

I. OWIADCZENIE ZARZDU

Stosownie do art. 52 ustawy o rachunkowoci z dnia 29 wrzenia 1994 roku z póniejszymi zmianami, Zarzd
Fundacji Fundusz Stypendialny XIV Liceum Ogólnoksztaccego im. St. Staszica przedstawia sprawozdanie
finansowe za rok obrotowy koczcy si 31 grudnia 2008 roku, na które sk ada si:

-

bilans wykazujcy po stronie aktywów i pasywów sum 13 951.89 z,

-

rachunek zysków i strat zamykajcy si dodatnio w wysokoci 8 951.89 z,

-

informacja dodatkowa obejmujca wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i
objanienia.

Sprawozdanie finansowe sporzdzone zosta o zgodnie z opisanymi zasadami ustawy o rachunkowoci oraz
rzetelnie i jasno przedstawia sytuacj majtkow i finansow oraz wynik finansowy fundacji .

Podpisy cz onków Zarzdu

UWAGA:

W zwizku z obowizkiem wy cznie elektronicznego sk adania sprawozda w
bazie Organizacji Po ytku Publicznego w Departamencie Po ytku Publicznego
Ministerstwa Pracy I Polityki Socjalnej dalsza cz sprawozdania stanowi wydruk
opublikowanego sprawozdania ze strony internetowej MPiPS.

FUNDUSZ STYPENDIALNY XIV LICEUM
OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. ST. STASZICA
02-010 WARSZAWA
NOWOWIEJSKA 37A
0000250644

BILANS
sporządzony na dzień: 2012-12-31
Stan na

Treść pozycji

Pozycja

2012-01-01

2012-12-31

AKTYWA
A.

Aktywa trwałe

0.00

0.00

I.

Wartości niematerialne i prawne

0.00

0.00

II.

Rzeczowe aktywa trwałe

0.00

0.00

III.

Należności długoterminowe

0.00

0.00

IV.

Inwetycje długoterminowe

0.00

0.00

V.

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

0.00

0.00

B.

Aktywa obrotowe

3,060.21

12,012.10

I.

Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych

0.00

0.00

II.

Należności krótkoterminowe

0.00

0.00

III.

Inwestycje krótkoterminowe

3,060.21

12,012.10

1

Środki pieniężne

3,060.21

12,012.10

2

Pozostałe aktywa finansowe

0.00

0.00

C.

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

0.00

1,939.79

3,060.21

13,951.89

-7,438.38

13,951.89

5,000.00

5,000.00

0.00

0.00

-12,438.38

8,951.89

0.00

8,951.89

-12,438.38

0.00

10,498.59

0.00

Aktywa razem

PASYWA
A.

Fundusze własne

I.

Fundusz statutowy

II.

Fundusz z aktualizacji wyceny

III.

Wynik finansowy netto za rok obrotowy

1

Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)

2

Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)

B.

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

I.

Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek

0.00

0.00

II.

Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne

0.00

0.00

1

Kredyty i pożyczki

0.00

0.00

2

Inne zobowiązania

0.00

0.00

3

Fundusze specjalne

0.00

0.00

III.

Rezerwy na zobowiązania

0.00

0.00

IV.

Rozliczenia międzyokresowe

10,498.59

0.00

1

Rozliczenia międzyokresowe przychodów

0.00

0.00

2

Inne rozliczenia międzyokresowe

10,498.59

0.00

3,060.21

13,951.89

Pasywa razem
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Imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg
rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

Druk: MPiPS

Imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ
wieloosobowy, wszystkich członków tego organu - na podstawie art. 52 ust.
2 ustawy o rachunkowości
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Pozycja

RACHUNEK WYNIKÓW
na dzień: 2012-12-31
Rachunek wyników sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra
Finansów z 15.11.2001 (DZ. U. 137poz. 1539 z późn. zm.)

Wyszczególnienie

1

2

A.

Przychody z działalności statutowej

I.

Składki brutto określone statutem

II.

Inne przychody określone statutem

1

Kwota za poprzedni
rok obrotowy

Kwota za bieżący rok
obrotowy

3

4

15,000.00

25,067.60

0.00

0.00

15,000.00

25,067.60

Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego

0.00

0.00

2

Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego

0.00

0.00

3

Pozostałe przychody określone statutem

15,000.00

25,067.60

B.

Koszty realizacji zadań statutowych

26,938.00

16,469.00

1

Koszty realizacji zadań statutowych działalności nieodpłatnej pożytku
publicznego

26,938.00

16,469.00

2

Koszty realizacji zadań statutowych działalności odpłatnej pożytku
publicznego

0.00

0.00

3

Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych

0.00

0.00

C.

Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia
lub ujemna) (A-B)

-11,938.00

8,598.60

D.

Koszty administracyjne

650.65

334.25

1

Zużycie materiałów i energii

0.00

0.00

2

Usługi obce

583.40

34.25

3

Podatki i opłaty

67.25

300.00

4

Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia

0.00

0.00

5

Amortyzacja

0.00

0.00

6

Pozostałe

0.00

0.00

E.

Pozostałe przychody (nie wymienione w pozycji A i G)

150.67

0.00

F.

Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B, D i H)

0.00

0.00

G.

Przychody finansowe

0.00

687.54

H.

Koszty finansowe

0.00

0.00

I.

Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość
dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H)

-12,437.98

8,951.89

J.

Zyski i straty nadzwyczajne

0.00

0.00

I.

Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia

0.00

0.00

II.

Zyski nadzwyczajne - wielkość ujemna

0.00

0.00

K

Wynik finansowy ogółem (I+J)

-12,437.98

8,951.89

I.

Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna)

-12,438.38

0.00

2

Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia)

0.00

8,951.89

Sporządzono dnia
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INFORMACJA DODATKOWA

I
Przyjęte zasady (politykę) rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach
obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów i pasywów (w tym
także dokonywania odpisów amortyzacyjnych i umorzeniowych), ustala się wynik finansowy i sporządza
sprawozdanie finansowe tak, aby za kolejne lata informacje z nich wynikające były porównywalne.
Przyjęto wartości rzeczywiste.
II
Fundusz statutowy
Jest to fundusz podstawowy jednostki, tworzony na podstawie przepisów prawa i statutu jednostki,
przeznaczony na finansowanie jej działalności statutowej .
Środki pieniężne
Są to środki pieniężne gromadzone na rachunku bankowym.
Wykazuje się w wartości nominalnej.
Należności
Należności wycenia się na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej
wyceny. W przypadku należności niepewnych i zagrożonych utratą, dokonuje się odpisu aktualizującego do
wysokości kwoty należności.
Zobowiązania
Na dzień powstania ujmuje się według wartości nominalnej. Na dzień bilansowy zobowiązania wycenia się w
kwocie wymagającej zapłaty.
Jeżeli termin wymagalności przekracza jeden rok od daty bilansowej, salda tych zobowiązań, z wyjątkiem
zobowiązań z tyt. dostaw i usług, wykazuje się jako długoterminowe. Pozostałe części sald wykazywane są
jako krótkoterminowe.
Przychody
Do przychodów jednostki zalicza się otrzymane środki pieniężne i inne aktywa finansowe ze źródeł
określonych odrębnymi przepisami prawa i statutem, w tym darowizny, dotacje i subwencje, spadki i zapisy na
rzecz Fundacji, odsetki bankowe.
Koszty
Do kosztów działalności jednostki zalicza się koszty związane z realizacją zadań statutowych w tym także
świadczenia określone statutem . Za koszty uważa się również koszty administracyjne jednostki , a w
szczególności wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników i
innych osób, odpisy amortyzacyjne lub umorzenia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
zużycie energii i materiałów, usługi obce oraz pozostałe koszty o charakterze administracyjnym.
Przyjęto wartości rzeczywiste.
III
Przychody ogółem: 25 755,14
W tym:
- ze środków publicznych /w tym z budżetu państwa i gminy/: 0,00 zł
- z darowizn (1% jako OPP): 13 067,60 zł
- ze świadczeń realizowanych odpłatnie z uwzględnieniem ich kosztów: 0,00 zł
- z innych źródeł / wskazać jakie/: wpłaty fundatorów na rzecz Fundacji: 12 000,00 zł
- pozostałe przychody: 687,54 zł
IV
Koszty ogółem: 16 803,25 zł
W tym:
- na realizację celów statutowych: 16 469,00 zł
- na administrację /czynsz, korespondencja itp./: opłaty bankowe i pocztowe: 34,50 zł
- na działalność gospodarczą: 0,00 zł
- pozostałe koszty /wskazać jakie/: Opłaty sądowe: 300,00 zł
V
Druk: MPiPS

Pozyskanie 1% PDOF dla OPP.
Zwiększenie ilości stypendystów i szersze zastosowanie nagród jednorazowych oraz wsparcie szczególnie
potrzebujących uczniów, nie będących stypendystami a znajdujących się w trudnej sytuacji w wyniku zdarzeń
losowych.
VI
NIE DOTYCZY
VII
Wzrost przychodów z tytułu pozyskania 1% PDOF jako OPP.
Wzrost kosztów w zakresie celów statutowych (związany ze zwiększoną ilością stypendystów i szerszym
zastosowaniem nagród jednorazowych). Możliwe również w oparciu o § 7 Statutu Fundacji wsparcie
szczególnie potrzebujących uczniów, nie będących stypendystami a znajdujących się w trudnej sytuacji w
wyniku zdarzeń losowych.
Sporządzono dnia:2013-02-03

Druk: MPiPS

