Sprawozdanie finansowe Fundacji Fundusz Stypendialny XIV Liceum Ogólnokształcącego im. St. Staszica za
okres od 01.01.2018 do 31.12.2018 r.

Fundacja Fundusz Stypendialny XIV Liceum
Ogólnokształcącego im. St. Staszica
Warszawa, ul. Nowowiejska 37 a
NIP 701 003 39 73

Sprawozdanie finansowe na dzień 31.12.2018 r.

Warszawa, styczeń 2019 r.

Sprawozdanie finansowe Fundacji Fundusz Stypendialny XIV Liceum Ogólnokształcącego im. St. Staszica za
okres od 01.01.2018 do 31.12.2018 r.

UWAGA:

W zawiązku z obowiązkiem składania sprawozdań wyłącznie w formie
elektronicznej wszystkie sześć następnych stron stanowi kompletny wydruk ze
sprawozdania w formie i zakresie obowiązującym dla i wysłanym do Urzędu
Skarbowego.

Zakres informacji wykazywanych w srpawozdaniu finansowym, o którym mowa w art. 45 ustawy, dla jednostek, o których mowa w
art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (…)
Nagłówek sprawozdania finansowego
Data początkowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie

01/01/2018

Data końcowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie

31/12/2018

Data sporządzenia sprawozdania finansowego

23/03/2019

Kod sprawozdania

SprFinOpWZlotych

Wariant sprawozdania

1

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do ustawy o rachunkowości
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki
Nazwa pozycji

1. POWSTANIE I DZIAŁALNOŚĆ FUNDACJI

Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z
potrzeb lub specyfiki jednostki

Fundusz Stypendialny XIV Liceum Ogólnokształcącego im. St. Staszica dalej "Fundacją ", utworzona została i działa
zgodnie z ustawą z dnia 06.04.1984r. ( z późniejszymi zmianami). Utworzenie Fundacji doszło do skutku 18.11 2005 r.
podpisaniem oświadczenia o ustanowieniu fundacji w formie aktu notarialnego. Fundacja została zarejestrowana w
Krajowym Rejestrze Sądowym w Rejestrze Przedsiębiorców dn.13.03.2006 r. pod numerem KRS 0000250644.Fundacja
uzyskała status Organizacji Pożytku Publicznego w dniu Przedmiotem działalności Fundacji jest: Wspomaganie
rozwoju talentów uzdolnionych uczniów XIV Liceum Ogólnokształcącego im. St. Staszica . Fundacja nie prowadzi
działalności gospodarczej

Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki
Nazwa pozycji

6. Określenie celów statutowych organizacji

Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z
potrzeb lub specyfiki jednostki

Celem Fundacji jest wspomaganie rozwoju talentów uzdolnionych uczniów XIV Liceum Ogólnokształcącego im.
Stanisława Staszica w Warszawie, których rodziny znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej lub materialnej w
stosunku do społeczeństwa.

Dane identyfikujące jednostkę
Nazwa i siedziba
Nazwa firmy

FUNDACJA FUNDUSZ STYPENDIALNY XIV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. ST. STASZICA

Siedziba podmiotu
Województwo

mazowieckie

Powiat

m. st. warszawa

Gmina

m. st. warszawa

Miejscowość

Warszawa

Adres
Adres polski
Kraj

PL
POLSKA

Województwo

mazowieckie
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Powiat

m. st. warszawa

Gmina

m. st. warszawa

Nazwa ulicy

ul. Nowowiejska

Numer budynku

37A

Numer lokalu
Nazwa miejscowości

Warszawa

Kod pocztowy

02-010

Nazwa urzędu pocztowego

Warszawa

Numer we własciwym rejestrze sądowym albo ewidencji
Identyfikator podatkowy NIP
Numer KRS

0000250644

Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym
Data od

01/01/2018

Data do

31/12/2018

Założenie kontynuacji działalnności
Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej
przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości

4A.

Wskazanie, czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności

4B.

Opis okoliczności wskazujących na zagrożenie
kontynuowania działalności

4C.

Zasady (polityka) rachunkowości
Omówienie przyjętych zasad (polityki)
rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa
pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

5A.

Fundacja posiada zakładowy plan kont, który określa: Wykaz kont księgi głównej, Zasady księgowania operacji
gospodarczych, Zasady prowadzenia kont ksiąg pomocniczych.

metod wyceny aktywów i pasywów (także
amortyzacji)

5B.

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.

ustalenia wyniku finansowego oraz sposobu
sporządzenia sprawozdania finansowego

5C.

Przychody i koszty są rozpoznawane według zasad memoriałowych, tj. w okresach, których dotyczą, niezależnie od
daty otrzymania lub dokonania płatności..

Bilans zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do ustawy o rachunkowości
Kwota na dzień kończący
bieżący rok obrotowy

Aktywa razem

8 860,71

Kwota na dzień kończący
poprzedni rok obrotowy

Przekształcone dane
porównawcze za poprzedni
rok obrotowy

16 557,89

Aktywa trwałe
Wartości niematerialne i prawne
Rzeczowe aktywa trwałe
Należności długoterminowe
Inwestycje długoterminowe
Długoterminowe rozliczenia
międzyokresowe
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Aktywa obrotowe

8 860,71

16 557,89

Inwestycje krótkoterminowe

8 860,71

16 557,89

Krótkoterminowe rozliczenia
międzyokresowe

8 860,71

16 557,89

8 860,71

16 557,89

11 557,89

30 981,79

5 000,00

5 000,00

-7 697,18

-19 423,90

11 557,89

30 981,79

11 557,89

30 981,79

Zapasy
Należności krótkoterminowe

Należne wpłaty na fundusz statutowy
Pasywa razem
Fundusz własny
Fundusz statutowy
Pozostałe fundusze
Zysk (strata) z lat ubiegłych
Zysk (strata) netto
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
Rezerwy na zobowiązania
Zobowiązania długoterminowe
Zobowiązania krótkoterminowe
Rozliczenia międzyokresowe

Rachunek zysków i strat zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do ustawy o rachunkowości
Kwota na dzień kończący
bieżący rok obrotowy

Przychody z działalności statutowej

Kwota na dzień kończący
poprzedni rok obrotowy

-7 697,18

-19 423,90

Przychody z odpłatnej działalności pożytku
publicznego

24 686,10

23 490,10

Przychody z pozostałej działalności statutowej

32 176,08

42 872,00

-7 489,98

-19 381,90

207,20

42,00

57,20

42,00

150,00

0,00

Przekształcone dane
porównawcze za poprzedni
rok obrotowy

Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku
publicznego

Koszty działalności statutowej
Koszty nieodpłatnej działalności pożytku
publicznego
Koszty odpłatnej działalności pożytku
publicznego
Koszty pozostałej działalności statutowej
Zysk (strata) z działalności statutowej (A - B)
Przychody z działalności gospodarczej
Koszty działalności gospodarczej
Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D - E)
Koszty ogólnego zarządu
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + F - G)
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Pozostałe przychody operacyjne
Pozostałe koszty operacyjne
Przychody finansowe
Koszty finansowe
Zysk (strata) brutto (H + I - J + K - L)

-7 697,18

-19 423,90

0,00

0,00

Podatek dochodowy
Zysk (strata) netto (M - N)

Informacja dodatkowa zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do ustawy o rachunkowości
Informacja dodatkowa
Opis

Fundusz statutowy. Jest to fundusz podstawowy jednostki, tworzony na podstawie przepisów prawa i statutu jednostki,
przeznaczony na finansowanie jej działalności statutowej

Załączony plik
Nazwa pliku wraz z rozszerzeniem.

Informacja dodatkowa
Opis

Środki pieniężne. Są to środki pieniężne gromadzone na rachunku bankowym.

Załączony plik
Nazwa pliku wraz z rozszerzeniem.

Informacja dodatkowa
Opis

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

Załączony plik
Nazwa pliku wraz z rozszerzeniem.

Informacja dodatkowa
Opis

Zobowiązania. Na dzień powstania ujmuje się według wartości nominalnej. Na dzień bilansowy zobowiązania wycenia
się w kwocie wymagającej zapłaty. 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.

Załączony plik
Nazwa pliku wraz z rozszerzeniem.

Informacja dodatkowa
Opis

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.
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Załączony plik
Nazwa pliku wraz z rozszerzeniem.

Informacja dodatkowa
Opis

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.

Załączony plik
Nazwa pliku wraz z rozszerzeniem.

Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
A. Zysk (strata) brutto za dany rok
Rok bieżący

-7 697,18

Rok poprzedni

-19 423,90

B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla
celów podatkowych), w tym:
Rok bieżący

Rok poprzedni
0,00

Wartość łączna
z zysków kapitałowych
z innych źródeł przychodów

C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:
Rok bieżący

Rok poprzedni
0,00

Wartość łączna
z zysków kapitałowych
z innych źródeł przychodów

D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:
Rok bieżący
Wartość łączna

Rok poprzedni
0,00

z zysków kapitałowych
z innych źródeł przychodów

E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a
dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:
Rok bieżący
Wartość łączna

Rok poprzedni
0,00

z zysków kapitałowych
z innych źródeł przychodów
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F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:
Rok bieżący

Rok poprzedni
0,00

Wartość łączna
z zysków kapitałowych
z innych źródeł przychodów

G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:
Rok bieżący

Rok poprzedni
0,00

Wartość łączna
z zysków kapitałowych
z innych źródeł przychodów

H. Strata z lat ubiegłych, w tym:
Rok bieżący
Wartość łączna

Rok poprzedni
0,00

z zysków kapitałowych
z innych źródeł przychodów

I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:
Rok bieżący
Wartość łączna

Rok poprzedni
0,00

z zysków kapitałowych
z innych źródeł przychodów

J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym
Rok bieżący

0,00

Rok poprzedni

K. Podatek dochodowy
Rok bieżący

0,00

Rok poprzedni
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