Sprawozdanie
fi nansowe
Ż013

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Nazwa jednostki:

Fundacja Prometeusz

-

Szkolenia i Ratownictwo

Siedziba jednostki:

Warszawa (02-601)
ul. Racławicka 19/23
NIP: 5213495063, REGON: 141515692, KRS: 0000292890
Po d staw owy p ned m iot d z i ała l n ości statu tow ej :

DziałalnoŚÓ pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowanych (PKD-

94992)
Podstawowy pzedmiot działalnościgospodarczej:

Jednostka nie prowadzi działalnościgospodarczej
Sąd właściwylub inny organ prowadzący Ąestr:

Sąd Rejonowy dla m'st.Warszavvy W Warszawie
Xlll Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Rejestr Stowarzyszeń, innych organizacji społecznych izawodowych, fundacji oraz
samodzielnych pub|icznych zakładów opieki zdrowotnej
data powstania podmiotu: l9listopada 2007
Czas trwania działalnościjednostki:

Nieograniczony.
okres objęty sprawozdaniem finansowym:
1 stycznia - 31 grudnia 2013 roku

Nie są znane okoliczności, które wskazywałyby na istnienie powaznych zagroŻeń dla
kontyn uowa nia przez org a n izację działa ności.
l

Dane dotyczące członków Zarządu:

Jacek Szyzdek - Prezes
Robeń Sowiński - Wiceprezes
Janusz Skowroński - Wiceprezes
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Cele statutowe:
" upowszechnianie wiedzy na temat promocjizdrowia
*
wspieranie innowacyjnych działań w zakresie zdrowia publicznego
* propagowanie
i upowszechnianie wiedzy w zakresie ratownictwa medycznego
*

propagowanie i nauczanie pierwszej pomocy
promowanie zawodów medycznych i innych związanych z ratownictwem medycznym
" podnoszenie kwlifikacji słuzb ratowniczych poprzez wprowadzanie najnowyszych
światowych standardów
*

Metody wyceny:
a}

Wartości niematerialne i prawne:

Wańości niematerialne i prawne są ujmowane w księgach po cenie ich nabycia i umazane
są metodą liniową w okresie:
Koszty zakończonych prac rozwojowych
WańośÓ firmy
lnne wartościniematerialne i prawne

36 miesięcy
60 miesięcy
60 miesięcy

odpisów amortyzacyjnych dokonuje się od pierwszego dnia miesiąca następującego po
miesiącu, w którym dany tytuł przyjęto do używania.
Tytuły wartoŚci niematerialnych i prawnych o cenie niższej niż 3.500,00 PLN są w
momencie zakupu odpisane w koszty.
b) Srodkitrwałe

WartoŚÓ początkową środków trwałych ujmuje się w księgach po cenie ich nabycia i umaza
metodą in iową wedłu g następuj ących stawe k procentowych
:

l

iwodnej
Urządzenia techniczne i maszyny
Środkitransportu
lnne środki trwałe
Budynki, lokale i obiekty inz. lądowej

1,5o/o - 4,5o/o

70ń - 600/o

20%
20oń - 600/o

Środki trwałe umazane są według metody liniowej w okresie pzewidywanego uzytkowania,
począWszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w ktorym przyjęto je
do uzytkowania.

Środkitnłlałe o cenie niższej niz 3.500,00 PLN nie są ujmowane w ewidencji środków
trwałych. W.miesiącu oddania ich do użytkowania następuje ich jednorazowe odpisanie w
koszty.

Środki trwałe podlegają okresowym aktualizacjom Wyceny według zasad określonych pzez
Ministra Finansów.
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c) Środkitrwałe w budowie

WańośÓ Środków trwałych w budowie wycenia się w wysokoŚci kosztów poniesionych na
nabycie lub wytworzenie środków trwałych oraz wańości niematerialnych i prawnych, które
powstaną w wyniku zakończenia inwestycji.
d) lnwestvcie
nwestycje

l

dłu gotermi

nowe wycen ia się n astępująco

:

nieruchomości w cenie nabycia,
wartościniematerialne i prawne w cenie nabycia,
udziały lub akcje w cenie nabycia,
inne papiery wańościowe w cenie nabycia,
udzielone poŻyczki w kwocie wymagającej zapłaty,
inne długoterminowe aktywa finansowe w kwocie nominalnej,
inne inwestycje długoterminowe w cenie nabycia'

lnwestycje długoterminowe ujmuje

się w księgach rachunkowych

odpisów z tytułu tnłaĘ utraty ich wartości.
l

nwestycje krótkoterm

i

n

owe Wycen ia się następuj ąco

z

utłzględnieniem

:

udziaŁy lub akcje w cenie nabycia,
inne papiery wańościowe w cenie nabycia,
udzielone poŻyczki w kwocie wymagającej zapłaty'
inne krótkotetrminowe aktywa finansowe w kwocie nominalnej,
inne inwestycje krótkoterminowe w cenie rynkowej.

e) Zapasv

Zapasy rzeczowych składników aktywów obrotowych wycenia się następująco:
Materiały i towary w cenie nabycia nie wyzszej od ceny spzedazy netto
Produkty gotowe w koszcie ich wytworzenia nie Wyzszym od cen sprzedaży netto
Półprodukty i produkty w toku w wysokoŚci bezpośrednich kosztów ich wytwozenia nie
wyzszych od cen spzedazy netto

Jako zasadę wyceny wartoŚci rozchodu rzeczowych składników aktywów

obrotowych

pzyjęto metodę ''pienrsze pzyszło - pierwsze vl4rszło".
odpisy aktualizujące wańośó zapasów są dokonywane raz do roku. Zapasy uznaje się za
pzeterminowane po tzech latach od momentu przyjęcia ich do ewidencji księgowej.

fl Należności
NaleznoŚciwykazywane są W wańoŚci brutto (pomniejszonej o odpis aktualizacyjny)"
Nalezności wykazywane są W kwocie wymagającej zapłaty'

U.Ą
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odpisy aktualizujące twozone są na wszystkie należnościtrudnelub niemozliwe do
odzyskania.

odpis należnościprzedawnionych następuje po okresie pzewidzianym prawem.
o) Rezerwv

Rezerwy twozone są według następujących zasad:
Rezerwy twozone są na zobowiązania, których termin wymagalności lub kwota nie są
pewne.
h).Zobowiazania
Zobowiązania wyceniane są W kwocie wymagającĄzapłaty'

Jednostka sporządza bi|ans oraz rachunek zysków w wersji uproszczonej.
Jednostka nie zmieniała w trakcie roku polityki rachunkowości.
Nie są znane okoliczności, które wskazywałyby na istnienie powaŻnych zagrożeń d|a
kontyn uowa nia pzez orga n izację działa noŚci.
l

AJ^

Strcna 4 z 13

I

Fundacja Prometeusz - Szkolenla i Ratownictwo
ul. Racławicka 19123
02-601 Warszawa
NIP: 5213495063, REGON: 141515692

Rachunek wyników
A.
t.

il.
ilt.

B.

c.
D.
1

2

3

4
5

6

E.
F.

2012

20'13

Przychody z działalnościstatutowej
Składki brutto określone statutem
Różnica zwiększająca z roku
popzedniego
lnne pzychody określone statutem
Koszty real izacji zadań statutowych
Wynik finansowy na działalności
statutowej (wielkośćdodatnia Iub
ujemna) (A-B)
Koszty adm i n istracyj ne
ZuŻy cie materiałów i energ ii

Usługiobce
Podatki iopłaty
Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia
społeczne i inne świadczenia
Amońyzacja
Pozostałe

Pozostałe przychody (nie wymienione w

pozycjiA iG)
Pozostałe koszty (nie wymienione w

poz.B,DiH)

G. Przychody finansowe
H. Koszty finansowe
l. Wynik finansowy brutto na
całokształcie działaI ności (wielkość
dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H)
J. Zyski i straty nadzwyczajne
t.
Zyski nadzwyczĄne - wielkoŚÓ dodatnia
Straty nadzv,tyczĄne - wielkośÓ ujemna
Wynik
finansowy ogołem (!+J)
K.
l.
Różnica zwiększająca koszty roku
następnego (wielkośÓ ujemna)
il. Różnica zwiększająca pzychody roku
następnego (wielkośĆ dodatnia)

390 33482

308 902,59

54 929,42

40 378,09
268 524,50
234 493,71

335 405,50
247 490,71

142844,21
18 511,08
5 263,27
12648,64

74 408,88

250,00

4 800,00
488,83

3

L

642,42

0,04

185,27

I 850,00

4,_57

2,66

124 794,85

54 929,42

'124794,85

54s2gA2

124794,85

54 929,42

*e:fr;Wffi;";"-

(JJ. 201ł
Sp. z o.o.

ul. Etiudy Rervolucyinej 3, 02{43 Warsacn
RLrGoN l4lĄ07a34, NIP 5213483338
tiRS i1000304196
i'.1i,:.1 r.,.t; ,t ,ri,. {0 000 pLN
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11294,18
60,00

349,17

il.

Data

17 632,16
989,15

Fund*łja

Fundacja Prometeusz - Szkolenia i Ratownictwo
ul. Racławicka 19123
02-601 Warszawa
NIP: 5213495063, REGON: 141515692

BILANS AKTYWA

A

Aktywa trwałe
Wartości niematerialne

I

stan na dzień

31.',12.2013

31.',12.2012

i

prawne
Rzeczowe aktywa trwałe
Nalezności długoterm inowe
l nwestycje długoterminowe
Długoterm inowe rozliczenia

II

llt
IV

V
B
I

il

lil

międzyokresowe
Aktywa obrotowe
Zapasy neczowych aktywow

144 423,45

63 877,27

obrotowych
NaleznoŚci krótkoterminowe
nwestycje krótkoterminowe
Środki pieniężne
Pozostałe aktywa finansowe

29 417,08
1'15 006,37
'115 006,37

12 684,85

l

1

2

c

stan na dzień

Krótkoterm inowe rozliczen ia

349,17

międzyokresowe
Suma bilansowa

3

L

03,

144 423,45

osoba odpowiedzialna za prowadzenie ksiąg

Data

201t,

%tnftWpr
Sp. z o.o.

ul' Etiudy Rcwolucyjnej 3, 02-643 Warszaqłr
REGON 141407034, NrP 5213483338
KRs 000030449ó
Kapitał zakładorły: 50.000

51 192,42
51 192,42

PLN
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64 226,44

osoby działające W imieniu firmy

Fundacja Prometeusz - Szkolenia i Ratownictwo
ul. Racławicka 19/23
02-601 Warszawa
NIP: 5213495053, REGON: 141515692

BILANS PASYWA
stan na dzień

stan na dzień
31.12.2012

31.',12.20'.13

A
I

lt

ilt
1

2

B

il
1

2
3

lil
IV
1

Fundusze własne
Fundusz statutowy
Fundusz z aklualizaĄi wyceny
Wynik finansowy netto za rok

127 794,95
3 000,00

57 929,42
3 000,00

124 794,95

54 929,42

124 794,85

54 929,42

16 628,60

6 297,02

16 628,60

6 297,02

629,60

6 297,02

144 423,45

64 226,44

obrotowy
Nadwyżka pzychodów nad kosztami
(wielkoŚć dodatnia)
NadwyŹka kosztÓw nad pzychodami
(wielkoŚć ujemna)

Zobowiązania i rezerwy na
zobowiązania
Zobowiązania długoterminowe z
tytułu kredytów i pożyczek
Zobowiązania krótkoterminowe i
fundusze specjalne
Kredyty i poŻyczki
lnne zobowiązania
Fundusze specjalne
Rezerwy na zobowiązania
Rozliczenia międzyokresowe
Rozliczenia m iędzyokresowe
przychodÓw

'16

lnne rozliczenia międzyokresowe

Suma bilansowa

Data

3

], uł. 201{

'

osobv działaiace w imieniu
firmv *
'ł}f{Ei&

osoba odpowiedzialna za prowadzenie ksiąg

/i"d-

ę1/-f/r"

ńW;

I

0EllĄRn$,PL
-łs$-Y-l;*'łii';tnYm*
_-

l-i

i

tsfsmęteusu

'"*"'

KRS0000304496

Kapitał zakładowy: 50.000

PLN
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1.(a) DoDATKoWE INFoRMAGJE

I

og.JnŚNlENlA

'1.1

Szczegołowy zakres zmian wartości rzeczowych aktywow trwaĘch:

nie dotyczy
Szczegołowy zakres zmian umoruenia środkÓw trwaĘch:

nie dotyczy
R4eczowe aktywa truvałe nefto:

nie dotyczy
Szczegołowy zakres zmian wańości niemateriatnych

i

prawnych:

nie dotyczy
Szczegołowy zakres zmian umozenia wartości niematerialnych i prawnych:

nie dotyczy
Wartości niemateń alne i prawne nefto:

nie dotyczy
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1.(b) DoDATKoWE lNFoRMAcJE l oBJAŚNIENIA

1.1

Wańości gruntów użytkowanych wieczyŚcie:

Jednostka nie posiada żadnych gruntóW uzytkowanych wieczyście.

1.2

Wańośćnie amońyzowanych lub nie umananych przez jednostkę środkÓw trwałych,
używanych na podstawie umów najmu, dzieżawy i innych umów, w tym z tytułu umow
leasingu:

Jednostka nie posiada środków trwałych używanych na podstawie
umóW najmu, dzierŻawy i lnnych umóW"

1.3

Zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu
uzyskania prawa własnościbudynkow i budowli:

Jednostka nie ma zobowiązań wobec budżetu państwa lub jednostek
samorządu terytorialnego z tytułu prawa własnościbudynków i budowli.

1.4

Informacje o zdazeniach gospodarczych po dacie bitansu nieujęte w księgach
handlowych:

1.5

Propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straĘ za rok obrotovvy:

1.6

Nadwyżka przychodóW nad kosztami zwiększy przychody następnego
roku obrotowego.
Dane o stanie rezeruv według celu ich utworzenia:

nie dotyczy

1.7

Dane o odpisach aktualizujących wartośćnaleŻności:

nie dotyczy

1.8

Podział zobowiązań długoterminovvych według pozycji bilansu o pozostaĘm od dnia
bilansowego, pzewidywanym umową, okresie spłaty :

nie dotyczy
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1.9

Wykaz istotnych pozycji czynnych rozliczeń międzyokresowych:

nie dotyczy

1.10

Wykaz istotnych pozycji biernych rozliczeń międzyokresowych:

nie dotyczy

1.11

nformacja o zdarzeniach nadzwyczajnych:

nie dotyczy
Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki (ze wskazaniem jego
'1.1|2 rodzaju):

nie dotyczy

1.13

Zobowiązania warunkowe, w tym rownież udzielone pzez jednostkę gwarancje
poręczenia, także wekslowe:

i

nie dotyczy

1.14

Zatruanienie i wynagrodzenia:

Jednostka nie zatrudniała pracowników na umowę o pracę.

1.15

lnformacja o wypłaconych wynagrodzeniach powyżej określonego w aft. 9 ust.
pkt 2 Ustawy o działalnościpoŻytku publicznego i o wolontaiacie:

nie dotyczy
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2.(al DoDATKoWE INFoRMAGJE I og.JaŚNlENlA

2.1

StrukturapzychodÓwstatutowych:

Przvchodv z działalnościstatutowei

390 334.92

Nadwvżka ozvchodów nad kosŻamiz lat popzednich

54 929.42

Składki brutto określonestatutem

Przvchodv z działalnościstatutowei nieod płatnei

215 374,00
215 374.00

Darowiznv

Pzvchodv z działalnościstatutowei odpłatnej

120 031,50
33 323.7s
26 600,00
58 697.75

Szkolenia
Zawodv medvczne
Obstawv medvczne
Pozostałe pzvchodv

1410,00

Pozostałe przvchodv określone statutem

2.2

Strukturapozostałychpnychodów:

Pozostałe przvchodv

642,42

Pzychody ze sprzedaŻy środków trwałych,
środków trwałych w budowie oraz wańości
niematerialnvch i orawnvch
Pzvchodv z likwidacii środków trwafuch
Pozostałe ozvchodv (soisane rozrachunki)

2.3

642.42

StrukturapzychodÓwfinansowych:

Przvchodv finansowe

4,57

Cena spzedazv akcii i udziałów

odsetki od lokat. wkładÓw bankowvch
odsetki od pożvczek
cdsetki od posiadanych papierÓw

łańościowvch

Ctrzvmane dvwidendv od akcii obcvch
I

nne ozvchodv finansowe
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4,57

Stru ktu ra kosztów statutovltyc

h:

Kosztv realizacii działalnościstatutowei

247 526,54

Koszty działalnościstatutowej nieodpłatnej

153 008,44

świadczenia pienieżne

153 008.44

10 81s.65

Szkolenia

3 290,00

Bieqi
Cbstawv medvczne

2 505.00

Konceń

133 403.25

1270,00

Konkursv
Edukacia

1524.54

Pozostała działalność
świadczenia nieoienieżne

200.00

Koszty działalnościstatutowei odpłatnej

94 518,10

świadczenia pienieŻne

94 518.10
25 097,08
16 429.97
52 751.05
240.00

Szkolenia
Zówodv medvczne
Obstawv medvczne
Pozostała działalność
świadczenia niepienieŻne

Pozostałe kosztv określone statutem
świadczenia pienieŻne
świadczenia niepienieżne
St ru ktu ra pozo

staĘ c h

ko sztÓw :

Pozostałe kosztv

vvanosc neno sprzeoanycn srooKow Trwafycn,
środków trwałych w budowie oraz wańoŚci

'185.27

niematerialnvch i prawnvch
yVańość netto z likwidacji środków trwałych,
wańoŚci niematerialnych i prawnych w wyniku
zdarzeń mieszczących się w granicach
coólneoo rvzvka oosoodarczeoo
185.27

lnne
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Stru ktu ra kosztÓw fin an sowych

:

Kosztv finansowe
ń/ańośćewidencyjna spzedanych udziałów i
akcji, stanowiących długo i krótkoterminowe
aktvwa finansowe
odsetki od kredytów i poŻyczek oprÓcz
odsetek od kredvtów inwestvcyinych w okresie

opłacone prowizje od zaciągniętych kredytów'
oorócz orowizii od kredvtów inwestvcvinvch
Zapłacone odsetki za nieterminową regulację
zobowiazań
odsetki i dodatkowe opłaty od środkow
trwafuch pzeietvch w leasino finansowv
lnne kosŹv finansowe

2.7

ŻrÓdłazwiększenia iwykorzystaniefunduszu statutowego
Fundusz
Wyszczególnienie

zaKlual%aqt
wvcenv

statutowy

Stan na poczatek roku obrotoweqo

3 000,00

Tvviekszenia
-

z zvsku

- tnne

Zmnieiszenia
- ookrvcie stratv

- rnne

Stan na koniec okresu obrotoweqo

3 000.00

Rozliczenie międzyokresowe przychodow:

nie dotyczy
2.9

Rozliczenie wyniku na działalnościstatutowej

:

215 374,00

247 490,71
, ,łL'łąą:iaPrometeusz
osouv oziaiiii"iet#

,,;;

?o;/'#Ąftffimfr$'i'i"Sp. zo.o.

ul. Etiudy Reurotucyjrrcj 3, 02'643

Walrzma

nscoN l4l407034'MP 52l348$łffha
KRS 0000304496

13

z 13

Kapitd zakładowy: 50.000 PLN
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