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OŚWIADCZENIE ZARZ ĄDU 
 

 

     Stosownie do art. 52 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości ( Dz.U.2002, 

nr 76, poz. 694 ze zm.), Zarząd Fundacji Akademia Profil przedstawia sprawozdanie 

finansowe za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2013 roku, na które składa się: 

 

1. bilans wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę  1 139,35 zł, 

2. rachunek zysków i strat za 2013 rok zamykający się stratą w wysokości 4 873,46 zł, 

3. wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia. 

 

          Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało zgodnie z opisanymi zasadami Ustawy                 

o Rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku, oraz rzetelnie i jasno przedstawia sytuację 

majątkową i finansową oraz wynik finansowy Fundacji. 

 

     Sprawozdanie finansowe zostało opracowane przez „SELKAM” Biuro Rachunkowe 

Elżbieta Skoczek  podmiot prowadzący księgi rachunkowe Fundacji Akademia Profil. 

 
 
 

 
Zarząd:  

……………………………………                                 
Księgowa                                                                                                            

           
                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     

Grodzisk Maz. dn. 26.06.2014r. 
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WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 

ZA OKRES 01.01.2013-31.12.2013 
 

I .    Dane identyfikacyjne: 

• Nazwa : Fundacja AKADEMIA PROFIL 

• Powstanie Fundacji: Fundacja AKADEMIA PROFIL zgodnie z aktem notarialnym 

sporządzonym w dniu  19 kwietnia 2012 r. została ustanowiona przez Fundatora, 

czyli Panią Magdalenę Marię Masewicz- Kierzkowską (Repetytorium A nr 

1052/20012). W dniu 14 czerwca 2012 r. Fundacja została wpisana do Krajowego 

Rejestru Sądowego w Rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i 

zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych  zakładów opieki 

zdrowotnej pod nr KRS 0000423698.  

• Siedziba: Marynin ul. Siedliskowa 44, 05-825 Grodzisk Mazowiecki; powiat 

grodziski; woj. mazowieckie, kraj Polska. 

• Podstawowy przedmiot działalności: upowszechnianie edukacji i kultury, 

podejmowanie inicjatyw edukacyjnych i kulturalnych dla propagowania dialogu 

międzykulturowego w szczególności wśród dzieci i młodzieży, upowszechnianie i 

ochrona wolności, praw człowieka oraz swobód obywatelskich , a także 

prowadzenie działań wspomagających rozwój demokracji, pomoc ofiarom 

katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą 

oraz współpraca z innymi organizacjami i instytucjami w zakresie jej niesienia, 

wspieranie osób szczególnie uzdolnionych, nie mogących realizować swoich 

przedsięwzięć z uwagi na niedostatek środków finansowych, działanie na rzecz 

osób niepełnosprawnych i osób zagrożonych marginalizacją, promocja kultury 

polskiej poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej. 

• Nr REGON: 146186655 

• NR NIP: 529-179-96-30 

• Czas trwania działalności jednostki: nieograniczony. 

• Okres objęty sprawozdaniem finansowym: od 01.01.2013r. do 31.12.2013r. 
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II.  Informacje podstawowe: 

• Sprawozdanie finansowe zostało sporządzane przy założeniu możliwości dalszej 
kontynuacji działalności statutowej, odpłatnej, nieodpłatnej. 
 
• W skład jednostki nie wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające 
samodzielne sprawozdania finansowe - organizacja nie sporządza sprawozdania 
skonsolidowanego. 
 
• Organizacja nie ma obowiązku sporządzania rachunku przepływów pieniężnych oraz 
zestawienia zmian w kapitale własnym. 
 
• Organizacja sporządza rachunek wyników zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia 
Ministra Finansów z dnia 151istopada 2001 r. (Dz. U. nr 137, poz. 1539 z późn. zm.) 
dostosowanym do działalności organizacji z podziałem na działalność statutową odpłatną, 
nieodpłatną i pożytku publicznego. 
 
• Zgodnie z zasadą memoriału organizacja ujmuje w księgach wszystkie osiągnięte przychody 
statutowe i koszty, związane z tymi przychodami. 
 

Przyjęte zasady rachunkowości, w tym metody wyceny aktywów i pasywów, pomiaru 
wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego - w zakresie w 
jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru – zaprezentowano poniżej. 

 
Wycena aktywów 
 

Aktywa i pasywa wyceniono według zasad określonych ustawą o rachunkowości, z 
tym że: 
• Do amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka 
stosuje stawki przewidziane w Wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych, stanowiącym 
załącznik do ustawy podatkowej - metodą liniową. 
 
Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wyceniane są w cenie nabycia po 
aktualizacji wyceny składników majątku pomniejszonych o umorzenie oraz dokonane  odpisy 
aktualizujące ich wartość. 
Środki trwałe jednorazowo odpisywane w ciężar kosztów są to składniki majątku o 
przewidywanym okresie użytkowania nie przekraczającym jednego roku oraz wartości 
początkowej nie przekraczającej 3.500 zł. 
 
Rzeczowe składniki aktywów obrotowych wycenia się według cen nabycia lub kosztów 
wytworzenia nie wyższych od ich cen sprzedaży netto na dzień bilansowy. 
 
• Poszczególne grupy zapasów są wyceniane w następujący sposób:  

Materiały - cena zakupu 
Towary - cena wytworzenia 

 
Odpisy aktualizujące wartość rzeczowych składników majątku obrotowego dokonane 

w związku z trwałą utratą ich wartości lub spowodowane wyceną doprowadzającą ich wartość  
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do cen sprzedaży netto możliwych do uzyskania pomniejszają wartość pozycji w bilansie i 
zalicza się je odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych. 

 
Należności wycenia się w kwotach wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej 
wyceny. 
 
Środki pieniężne wykazuje się w wartości nominalnej. Rozliczenia międzyokresowe kosztów 
czynne dokonywane są, jeżeli koszty poniesione dotyczą przyszłych okresów 
sprawozdawczych. 
 
Wycena pasywów 
 

Fundusze statutowe ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej 
według ich rodzajów i zasad określonych przepisami prawa, statutem organizacji i zasadami 
praw polityki rachunkowości. 
Zobowiązania wycenia się na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty. 
 
Przychody i koszty 
 
Przychody z działalności statutowej obejmują w szczególności środki otrzymane zgodnie z 
przepisami prawa i statutu jako przychody działalności statutowej; darowizny, dotacje, 
donacje, usługi statutowe ujmowane w okresach, których dotyczą. 
 
Przychody z działalności pożytku publicznego obejmują w szczególności środki otrzymane 
zgodnie z przepisami prawa, zgodnie ze statutem organizacji. 
 
Koszty działalności ujmowane są z podziałem na działalność statutową odpłatną, nieodpłatną 
i pożytku publicznego 
 
Całą nadwyżkę przychodów nad kosztami z działalności organizacja przeznacza na pokrycie 
działalności statutowej. 
 
 
 
 
 
 

Zarząd:  
 
……………………………………                                 

Księgowa                                                                                                            
 
 

 

Grodzisk Maz. dn. 26.06.2014r. 
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III. BILANS  
 

   

Fundacja AKADEMIA PROFIL  
 

Bilans na 31 grudnia 2013 roku   
 

 (PLN)  

AKTYWA 31.12.2012 rok 31.12.2013 rok 
 
 

A. AKTYWA TRWAŁE 0,00 0,00 

I.  Warto ści niematerialne i prawne 0,00 0,00 
    1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0,00 0,00 

    2. Wartość firmy 0,00 0,00 
    3. Inne wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 

    5. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 

II. Rzeczowe aktywa trwałe 0,00 0,00 
   1. Środki trwałe 0,00 0,00 
   a) Grunty ( w tym prawo wieczystego użytkowania 
gruntu) 0,00 0,00

 

   b) Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i 
wodnej 0,00 0,00

 

   c) Urządzenia techniczne i maszyny 0,00 0,00 

   d) Środki transportu 0,00 0,00 
   e)  Inne środki trwałe 0,00 0,00 
   2. Środki trwałe w budowie 0,00 0,00 
   3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0,00 0,00 
III. Nale żności długoterminowe 0,00 0,00 
    1. Od jednostek powiązanych 0,00 0,00 
    2. Od pozostałych jednostek 0,00 0,00 

IV. Inwestycje długoterminowe 0,00 0,00 
    1. Nieruchomości 0,00 0,00 
    2. Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 

    3. Długoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00 

        a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 
          - udziały lub akcje 0,00 0,00 
          - inne papiery wartościowe 0,00 0,00 
          - udzielone pożyczki 0,00 0,00 
          - inne długoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00 
        b) w pozostałych jednostkach 0,00 0,00 

          - udziały lub akcje 0,00 0,00 
          - inne papiery wartościowe 0,00 0,00 
          - udzielone pożyczki 0,00 0,00 
          - inne długoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00 
    4. Inne inwestycje długoterminowe 0,00 0,00 

V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00 
    1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku 
dochodowego 0,00 0,00
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    2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00 

B. AKTYWA OBROTOWE 1 012,81 1 139,35 
I. Zapasy 0,00 0,00 
    1. Materiały 0,00 0,00 
    2. Półprodukty i produkty w toku 0,00 0,00 

    3. Produkty gotowe 0,00 0,00 
    4. Towary 0,00 0,00 
    5. Zaliczki na dostawy 0,00 0,00 
II. Należności krótkoterminowe 0,00 0,00 
    1. Należności od jednostek powiązanych 0,00 0,00 
        a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty: 0,00 0,00 
          - do 12 miesięcy 0,00 0,00 
          - powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00 
        b) inne 0,00 0,00 
    2. Należności od pozostałych jednostek 0,00 0,00 

        a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty: 0,00 0,00 
          - do 12 miesięcy 0,00 0,00 
          - powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00 
        b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń 
społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń 0,00 0,00

 

        c) inne 0,00 0,00 
        d) dochodzone na drodze sądowej 0,00 0,00 

III. Inwestycje krótkoterminowe 1 012,81 1 139,35 
    1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 1 012,81 1 139,35 
        a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 
          - udziały lub akcje 0,00 0,00 
          - inne papiery wartościowe 0,00 0,00 
          - udzielone pożyczki 0,00 0,00 
          - inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00 
        b) w pozostałych jednostkach 0,00 0,00 

          - udziały lub akcje 0,00 0,00 
          - inne papiery wartościowe 0,00 0,00 
          - udzielone pożyczki 0,00 0,00 
          - inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00 
        c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 1 012,81 1 139,35 

          - środki pieniężne w kasie i na rachunkach 1 012,81 1 139,35 

          - inne środki pieniężne 0,00 0,00 
          - inne aktywa pieniężne 0,00 0,00 
    2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0,00 0,00 

IV. Krótkoterminowe rozliczenia mi ędzyokresowe 0,00 0,00 

SUMA AKTYWÓW 1 012,81 1 139,35 
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Fundacja AKADEMIA PROFIL   
 Bilans na 31 grudnia 2013 roku 

 (PLN)  
 

PASYWA 31.12.2012 rok 31.12.2013 rok  
 A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY 1 012,81 -3 860,65 
 I. Kapitał (fundusz) podstawowy 1 000,00 1 000,00 
 II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy 

(wielkość ujemna) 0,00 0,00 
 III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) 0,00 0,00 
 IV. Kapitał (fundusz) zapasowy 0,00 0,00 
 V. Kapitał (fundusz) rezerwowy z aktualizacji 

wyceny 0,00 0,00 
 VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe 0,00 0,00 
 VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0,00 12,81 
 VIII. Wynik finansowy netto roku 

obrachunkowego 12,81 -4 873,46 
 IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku 

obrotowego (wielkość ujemna) 0,00 0,00 
 B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA 

ZOBOWIAZANIA 0,00 5 000,00 
 I. Rezerwy na zobowiązania 0,00 0,00 
    1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku 

dochodowego 0,00 0,00 
    2. Rezerwa na świadczenia emerytalne 0,00 0,00 
           - długoterminowa 0,00 0,00 
           - krótkoterminowa 0,00 0,00 
    3. Pozostałe rezerwy 0,00 0,00 
           - długoterminowe 0,00 0,00 
           - krótkoterminowe 0,00 0,00 
 II. Zobowi ązania długoterminowe 0,00 0,00 
    1. Wobec jednostek powiązanych 0,00 0,00 
    2. Wobec pozostałych jednostek 0,00 0,00 
        a) kredyty i pożyczki 0,00 0,00 
        b) z tytułu emisji dłużnych papierów 

wartościowych 0,00 0,00 
        c) inne zobowiązania finansowe 0,00 0,00 
        d) inne 0,00 0,00 
 III. Zobowi ązania krótkoterminowe 0,00 5 000,00 
    1. Wobec jednostek powiązanych 0,00 0,00 
         a) z tytułu dostaw i usług, o okresie 

wymagalności: 0,00 0,00 
           - do 12 miesięcy 0,00 0,00 
           - powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00 
         b) inne 0,00 0,00 
    2. Wobec pozostałych jednostek 0,00 5 000,00 
        a) kredyty i pożyczki 0,00 5 000,00 



Sprawozdanie  finansowe Fundacji Akademia Profil na dzień 31.12.2013 roku 
 

 
9 

 

        b) z tytułu emisji dłużnych papierów 
wartościowych 0,00 0,00 

        c) inne zobowiązania finansowe 0,00 0,00 
        d) z tytułu dostaw i usług, o okresie 

wymagalności: 0,00 0,00 
           - do 12 miesięcy 0,00 0,00 
           - powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00 
        e) zaliczki otrzymane na dostawy 0,00 0,00 
        f) zobowiązania wekslowe 0,00 0,00 
        g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i 

innych świadczeń 0,00 0,00 
        h) z tytułu wynagrodzeń 0,00 0,00 
        i) inne 0,00 0,00 
    3. Fundusze specjalne 0,00 0,00 
 IV. Rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00 
    1. Ujemna wartość firmy 0,00 0,00 
    1. Inne rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00 
           - długoterminowe 0,00 0,00 
           - krótkoterminowe 0,00 0,00 
 SUMA PASYWÓW 1 012,81 1 139,35 

 
 
 
 
 
 

Zarząd:  
 
 

……………………………………                                 
Księgowa                                                                                                            

 
 
Grodzisk Maz. dn. 26.06.2014r. 
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IV. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT  
 

Fundacja AKADEMIA PROFIL 
Rachunek zysków i strat za okres 01 stycznia 2013r.-31 grudnia 2013r. 
 
POZ Wyszczególnienie rok rok 
  2012 2013 

A. 
Przychody z działalności 
statutowej odpłatnej 0,00 0,00 

1.1 
Składki brutto określone 
statutem 0,00 0,00 

1.2 
Inne przychody określone 
statutem 0,00 0,00 

B. 
Koszt realizacji zadań 
statutowych odpłatnych 0,00 0,00 

C. 

Wynik finansowy na 
działalności statutowej 
odpłatnej  (A-B) 0,00 0,00 

D. 
Przychody działalności 
statutowej nieodpłatnej 6 850,00 44 620,00 

1.1 
Przychody działalności 
nieodpłatnej 6 850,00 44 620,00 

E. 
Koszty realizacji zadań 
statutowych nieodpłatnych 6 500,00 48 600,00 

1.1  Koszty działalności nieodpłatnej 6 500,00 48 600,00 

F. 

Wynik finansowy na 
działalności statutowej 
nieodpłatnej (D-E) 350,00 -3 980,00 

G. 
 Przychody z działalności 
pożytku publicznego 0,00 0,00 

1.1 Wpływ z 1% 0,00 0,00 

1.2 
Pozostałe przychody pożytku 
publicznego 0,00 0,00 

H. 
Koszty działalności pożytku 
publicznego 0,00 0,00 

1.1 Koszt 1% 0,00 0,00 

1.2 
Pozostałe koszty pożytku 
publicznego 0,00 0,00 

I. 

Wynik finansowy na 
działalności pożytku 
publicznego 350,00 -3 980,00 

J. 
Koszty ogólnozakładowe 
(ogólnoadministracyjne) 337,10 893,10 

  1) amortyzacja 0,00 0,00 
  2) zużycie materiałów 0,00 0,00 
  3) zużycie energii 0,00 0,00 
  4) usługi obce 337,10 893,10 
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  5) podatki i opłaty 0,00 0,00 
  6) wynagrodzenia 0,00 0,00 

  
7) ubezpieczenia społeczne i 
inne świadczenia  0,00 0,00 

  8) podróże służbowe 0,00 0,00 

  
9) koszty reprezentacji i 
reklamy 0,00 0,00 

  10) pozostałe koszty 0,00 0,00 

K. 

Wynik finansowy na 
działalności statutowej 
odpłatnej, nieodpłatnej, 
pożytku publicznego 12,90 -4 873,10 

L.  
Pozostałe przychody 
operacyjne 0,00 0,00 

1.1 Dotacje 0,00 0,00 
1.2 Inne przychody operacyjne 0,00 0,00 
Ł.  Pozostałe koszty operacyjne 0,00 0,00 

1.1 
Aktualizacja wartości aktywów 
nie finansowych 0,00 0,00 

1.2 
Inne pozostałe przychody 
operacyjne 0,00 0,00 

M. 
Wynik finansowy na 
działalności operacyjnej 12,90 -4 873,10 

N. Przychody finansowe 0,00 0,00 
   w tym działalności statutowej 0,00 0,00 

1.1 Odsetki 0,00 0,00 
  w tym działalności statutowej 0,00 0,00 

1.2 Zysk ze zbycia inwestycji 0,00 0,00 
  w tym działalności statutowej 0,00 0,00 

1.3 Inne 0,00 0,00 
  w tym działalności statutowej 0,00 0,00 

O. Koszty finansowe 0,09 0,36 
1.1 Odsetki 0,09 0,36 
  w tym działalności statutowej 0,00 0,00 

1.2 Aktualizacja wartości inwestycji 0,00 0,00 
  w tym działalności statutowej 0,00 0,00 

1.3 Inne 0,00 0,00 
  w tym działalności statutowej 0,00 0,00 

P. 

Wynik finansowy z 
działalności statutowej 
odpłatnej, nieodpłatnej, 
pożytku publicznego 12,81 -4 873,46 

  w tym działalności statutowej 0,00 0,00 

R. 
Wynik zdarzeń 
nadzwyczajnych 12,81 -4 873,46 

1.1 Zyski nadzwyczajne 0,00 0,00 
1.2 Straty nadzwyczajne 0,00 0,00 
S. Wynik finansowy brutto 12,81 -4 873,46 

  
w tym nadwyżka/niedobór 
działalności statutowej 0,00 0,00 
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T. Podatek dochodowy 0,00 0,00 

U. 

Nadwyżka przychodów nad 
kosztami/ Nadwyżka kosztów 
nad przychodami 12,81 - 4 873,46 

 
 
 
 

Zarząd:  
 
 
……………………………………                                 

Księgowa                                                                                                            
 

 
 
Grodzisk Maz. dn. 26.06.2014r. 
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V.    DODATKOWE INFORMACJE I OBJA ŚNIENIA  
 
 
Nota 1. Zmiany w ciągu roku obrotowego wartości środków trwałych, warto ści 
niematerialnych i prawnych oraz długoterminowych aktywów (inwestycji) finansowych. 
 

Fundacja AKADEMIA PROFIL nie posiada na stanie środków trwałych, ani wartości 
niematerialnych i prawnych. 

W takcie roku Fundacja użytkowała nieodpłatnie lokal o powierzchni 10m² w 
miejscowości Marynin u. Siedliskowa 44. 
 
 
Nota 2. Inwestycje krótkoterminowe 
 

  31.12.2013 

Środki pieni ężne, w tym:  1 139,35 
- środki pieniężne na rachunkach 186,35 
- środki pieniężne w kasie  953,00 
  
 
Nota 3. Źródła przychodów  
 

Fundacja uzyskiwała przychody z następujących źródeł:  
1. dotacje na realizację zadań publicznych,  które w okresie obrotowym wyniosły                           

20 920,00zł 
2. darowizny fundatora, które w okresie obrotowym wyniosły 23 700,00 zł  
 
 
Nota 4. Zobowiązania krótkoterminowe  
 

Fundacja AKADEMIA PROFIL na koniec grudnia 2013 posiada zobowiązanie  
krótkoterminowe wobec założyciela Fundacji tytułem zaciągniętej pożyczki na kwotę                       
5 000,00 zł.  
 
 
Nota 5. Przeciętne w roku obrotowym zatrudnienie w grupach zawodowych 
  

W 2013 r. Fundacja nie zatrudniała pracowników. 
 
 
Nota 6. Znaczące zdarzenia po dacie bilansu 
 
    Po dniu bilansowym do dnia sporządzenia sprawozdania nie wystąpiły zdarzenia mające 
istotny wpływ na sprawozdanie finansowe, które nie zostały ujęte w niniejszym sprawozdaniu.  
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Zarząd:  
 
 
……………………………………                                 

Księgowa                                                                                                           
 

 
 
 
 
Grodzisk Maz. dn. 26.06.2014r. 
   
 

 

 

 


