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WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Nazwa jednostki:

Fundacja Prometeusz - Szkolenia i Ratownictwo

Siedziba jednostki:

Warszawa (02-601)
ul. Racławicka 19/23

NIP: 521 3495063, REGON : 1 41 51 5692, KRS: 0000292890

Podstawovvy p rzedm iot dziaŁalności statutowej:

DziałalnoŚÓ pozostał'ych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowanych
(PKD-94e92)

Pod stawowy p łzed m iot dziaŁal ności gospod arczej :

Jednostka nie prowadzi działalności gospodarczej

Sąd właściwy lub inny organ prowadzący Ęestr:

Sąd Rejonowy dla m'st.Warszawy W Warszawie
Xlll Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Rejestr Stowarzyszeń, innych organizacji społecznych izawodowych, fundacji oraz
samodziel nych pu bl icznych zakładów opieki zd rowotnej

data powstania podmiotu: l9listopada 2007

Czas trwania dziaŁalności jednostki:

Nieograniczony.

o kre s obj ęĘ sp rawozdan ie m fin an sovvym :

1 stycznia - 31 grudnia 2014 roku

Nie są znane okolicznoŚci, ktÓre Wskazywałyby na istnienie poważnych zagroŻeń dla
ko ntyn u owa nia przez o rg a n izację dzi ała l n oś ci.

Dane dotyczące członkow Zanądu:

Jacek Szyzdek - Prezes
Robeń Sowiński - Wiceprezes

Janusz Skowroński - Wiceprezes
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Cele statutowe:

* upowszechnianie Wedzy na temat promocji zdrowia
* wspieranie innowacyjnych działań w zakresie zdrowia publicznego
* propagowanie i upowszechnianie wiedzy w zakresie ratownictwa medycznego
" propagowanie i nauczanie pienruszej pomocy
* promowanie zawodÓw medycznych i innych zviązanych z ratownictwem medycznym
* podnoszenie kwlifikacji służb ratowniczych poprzez wprowadzanie najnowyszych
światowych standardów

Metody wyceny:

a) WańoŚciniematerialne i prawne:

WańoŚci niematerialne i prawne są ujmowane w księgach po cenie ich nabycia i umarzane
są metodą liniową w okresie:

Koszty zakończonych prac rozwojowych 36 miesięcy
WańoŚĆ firmy 60 miesięcy

60 miesięcylnne wańości niematerialne i prawne

odpisÓw amortyzacyjnych dokonuje się od pierwszego dnia miesiąca następującego po
miesiącu, w ktorym dany tytuł przyjęto do uzywania.

Tytuły wartoŚci niematerialnych i prawnych o cenie niższej niŻ 3.500,00 PLN są w
momencie zakupu odpisane w koszty.

b) Środkitnryałe

WartoŚĆ początkową ŚrodkÓw trwałych ujmuje się w księgach po cenie ich nabycia i umarza
metodą liniową według następujących stawek procentowych :

Budynki, lokale i obiekty inż. lądowej iwodnej
Urządzenia techniczne i maszyny
Srodkitranspońu
lnne Środkitnnrałe

1,5% - 4,5%
7o/o - 600/o

20o/o

20o/o - 600/0

Środki tnruałe umarzane są według metody liniowejw okresie przewidywanego uŻytkowania,
począwszy od pienłszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w ktÓrym przyjęto je
do uzytkowania.

Środki tnruałe o cenie nizszej niŻ 3.500,00 PLN nie są ujmowane w ewidencji Środkow
tnłałych. W miesiącu oddania ich do użytkowania następuje ich jednorazowe odpisanie w
koszty.

Środki trwałe podlegają okresowym aktualizacjom wyceny według zasad okreŚlonych przez
Ministra Finansów'
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c) Środkitrwałe w budowie

WańoŚĆ ŚrodkÓw trwałych w budowie wycenia się w wysokości kosztÓw poniesionych na
nabycie lub wytworzenie środkÓw tnuałych oraz wartoŚci niematerialnych i prawnych, ktÓre
powstaną w wyniku zakończenia inwestycji.

d) lnwestvcie

l nwesĘcje dług oterminowe Wycenia się następująco :

nieruchomoŚci w cenie nabycia,
wartości niematerialne 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 z uv'aględnieniem
odpisów z tytułu trwaĘ utraty ich wańości.

l nwesĘcje krÓtkoterminowe wycen ia się następująco:

udziaĘ lub akcje w cenie nabycia,
inne papiery wartoŚciowe w cenie nabycia,
udzie l one poŻy czki w kwo cie wyma g aj ąc e1 zapłaĘ,
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 wyŻszej od ceny sprzedazy netto
Produkty gotowe w koszcie ich wytworzenia nie wyŻszym od cen sprzedazy netto

Półprodukty i produkty w toku w wysokości bezpoŚrednich kosztÓw ich wytworzenia nie
wyższych od cen sprzedaŻy netto

Jako zasadę wyceny wańości rozchodu rzeczowych składnikÓw aktywow obrotovyych
przyjęto metodę ''pierwsze przyszło - pierwsze Wyszło''.

odpisy aktualizujące wartośĆ zapasÓw są dokonywane raz do roku. Zapasy uznaje się za
przeterminowane po trzech latach od momentu przyjęcia ich do ewidencji księgowej.

fl Należnośii

Należności rłrykazywane są W wartoŚci brutto (pomniejszonej o odpis aktualizacyjny).
NaleŻnościwykazywane są W kwocie wymagającej zapłaly'
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odpisy aktualizujące tworzone są na Wszystkie należnościtrudne lub niemoŻliwe do
odzyskania.

odpis naleŻności przedawnionych następuje po okresie przewidzianym prawem.

o) Rezerwv

Rezervyy tworzone są według następujących zasad:

Rezerwy twozone są na zobowiązania, których termin vuymagalnoŚci lub kwota nie są
pewle.

h) Zobowiazania

Zobowiązania wyceniane są W kwocie wymagającej zapłaty.

Jednostka sporządza bilans oraz rachunek rysków w wersji uproszczonej.

Jednostka nie zmieniała w trakcie roku polityki rachunkowości.

Nie są znane okoliczności, ktÓre wskazywałyby na istnienie poważnych zagroŻeń dla
ko ntyn uowa nia przez org a nizacj ę dzi ała ln ości.
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Fundacja Prometeusz - Szkolenia i Ratownictwo
ul. Racławicka 19/23
02-60{ Warszawa
NIP: 5213495063, REGON: 141515692

Rachunek wyników

Przychody z dzlałaIności statutowej
Składki brutto określone statutem
RÓŻnica zwiększająca z roku
poprzedniego
lnne pzychody okreŚlone statutem
KoszĘ realizacj i zadań statutowych
Wynik finansowy na działalności
statutowej (wielkośó dodatnia lub
ujemna) (A-B)
KoszĘ administracyine
ZuŻycie materiałÓw i energii
Usługi obce
Podatki iopłaty
Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia
społeczne i inne Świadczenia
Amortyzacja
Pozostałe
Pozostałe przychody (nle wymienione w
pozycjiA i G)

Pozostałe koszty (nie wymienione w
poz.B,DiH)
Przychody finansowe
Koszty finansowe
wynik fanansowy brutto na
całokształcie działalności (wielkość
dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H)
Zyski i straty nadzwyczajne
Zyski nadzwyczĄne - wielkoŚc dodatnia
Straty nadz,ł,tyczĄne - wielkośÓ ujemna
Wynik finansowy ogółem (l+J)
RÓznica zwiększająca koszty roku
następnego (wielkośÓ ujemna)
RÓznica zwiększająca przychody roku
następnego (wielkoŚÓ dodatnia)

A.
t.

il.

ilt.
B.
c.

D.
1

2
3
4

5
6
E.

F.

\t.
H.
t.

2014

412460J0

97 577,85
314 882,25
302667,77

109 792,33
52 1{ 6,66
15 893,75
21220,16

200,00

1002,75
8 000,00
5 800,00

10,00

0,08
6,12

57 691-71

57 691,71

57 691,71

2013

390 33482

54 929,42
335 405,50
247 490,71

142844,21
18 511,09

5 263,27
12 648,64

250,00

349,17

642,42

195,27
4,-57

124794,85

124794,85

124794,85

J.
t.

il.
K.
t.

il.

Data

31 ffi 2015
il,,ilf;#*;,:i,#^;ffo

Sp. z o.o.
ul. Etiudy Rcqolucyjnej 3, 02-ó43 warsza\łE

REGON t41407034, NrP 5213483338
KRS 0000304496

lQpitd zakhdowy: 50.000 PLN
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Fundacja Prometeusz - Szkolenia i Ratownictwo
ul. Racławicka {9/23
02-60{ Warszawa
NIP: 52{3495063, REGON: 141515692

BILANS AKTYWA

stan na dzień
31.12.2014

stan na dzień
31.12.2013

A

I

il
ilt
v
V

B

I

II

ilt
1

2

AkĘwa truvałe
WańoŚci niematerialne i

prawne
' Rzeczowe aktywa tnruałe

NaleŻnoŚci długoterminowe
l nwestycje dług otermi nowe
Długotermi nowe rozliczenia

międzyokresowe
Aktywa obrotowe

Zapasy rzeczowych aktywów
obrotowych

NależnoŚci krÓtkotermi nowe
l nwestycje krÓtkotermi nowe

Srodki pienięŻne
Pozostałe aktywa fi nansowe

Krótkoterm i nowe rozliczen ia
międzyokresowe

Suma bilansowa

65 043,91

8 953,00
56 090,91
56 090,91

65 043,9{

144 423,45

29 4',17,O8

115 006,37
't 15 006,37

1U 423,45

3L

Data

01. 101$

osoba odpowiedzialna za prowadzenie ksiąg

ńĄ{ffiiffi:f(c*
Sp, z o.o.

ul. Etiudy Rswolucyjnej 3, 02{43 Warszaun
REGCIN 141407034, NrP 52t3483338

. KRs 000030449ó
l&pitał zakładorły: 50'000 PLN

mi,"
,lunusz Slwwronski

I2ce Płęzes FułtdłcJi
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Fundacja Prometeusz - Szkolenia i Ratownictwo
ul. Racławicka 19123
02-601 Warszawa
NIP: 5213495063, REGON: 141515692

BILANS PASYWA

A
I

il

il
1

2

B

Fundusze własne
Fundusz statutowy

Fundusz z aktualizacji wyceny
Wynik finansowy netto za rok

obrotowy
NadwyŹka przychodÓw nad kosztami

(wielkoŚć dodatnia)
Nadwyżka kosztów nad przychodami

(wielkoŚĆ ujemna)

Zobowiązania i rezerwy na
zobowiązania

Zoboviązani a dłu g oterm inowe z
tytułu kredytów i pozyczek

Zoboviązania krÓtkotermi nowe i

fundusze specjalne
Kredyty i pożyczki
lnne zobowiązania

Fundusze specjalne
Rezerwy na zobowiązania

Rozliczenia m iędzyokresowe
Rozliczenia międzyokresowe

przychodów

lnne rozliczenia międzyokresowe

Suma bilansowa

osoba odpoWedzialna za prowadzenie ksiąg

Sp. z o.o.
ul. Etiudy Rewolucyjnej 3, 02-643 Warszawa

REGON 141407034, NrP s2 13483338
KRS 0000304496

Kapitał zakładowy: 50.000 PLN

stan na dzień
31.12.2014

60 691,71
3 000,00

57 691,71

57 691,71

4 352,20

4 352,20

4 352,20

65 043,9{

stan na dzień
3',t.12.2013

127 794,95
3 000,00

124794,95

124794,85

16 628,60

16 628,60

'16 628,60

1M 423,45

Prometelrsz

I

!t

1

2
3
It!

IV

1

2

Data

31 01 &Etb

osoby działające w

ń,,;*DEłe1łffiii,W}u
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1. (b) DoDATKoWE lNFoRMAcJE l oBJAŚNIENIA

1.1 Wańości gruntow uŻytkowanych wieczyście:

Jednostka nie posiada Żadnych gruntów uzytkowanych wieczyŚcie.

1.2 Waftość nie amołtyzowanych lub nie umarzanych płzez jednostkę środkÓw trwaĘch,
uŻywanych na podstawie umów najmu, dzierŻawy i innych umów, w tym z tytułu umow
leasingu:

Jednostka nie posiada ŚrodkÓw trwa|ych uŻ}^,vanych na podstawie
umÓW najmu, dzierŻav,ty i innych umÓW.

i.s Zobowiązania wobec budżetu państwa tub jednostek samołządu terytońalnego z tytułu
uzyskania prawa własności budynków i budowli:

Jednostka nle ma zobowiązań wobec budzetu państwa lub jednostek
samorządu terytorialnego z tytułu prawa własnoŚci budynkÓw i budowli.

1.4 lnformacje o zdarzeniach gospodarczych po dacie bilansu nieujęte w księgach
handlowych:

1.5 Propozycjeco do sposo bu podziału zysku tub pokrycia straty za rok obrotowy:

NadwyŻka pzychodÓW nad kosztami zwiększy przychody następnego
roku obrotowego.

1.6 Dane o stanie rezerw według cetu ich utworzenia:

nie dotyczy

1.7 Dane o odpisach at<tualizujących wartość nateżności:

nie dotyczy

1.8 Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bitansu o pozostałym od dnia
bilansowego, pnewidywanym umową, okresie spłaty:

nie dotyczy
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1.9 Wykaz istotnych pozycji czynnych rozliczeń międzyokresovvych:

nie dotyczy

1 .1 0 Wykaz istotnych pozycji b ie mych rozlicze ń m iędzyokre sowych :

nie dotyczy

1.11 nformacja o zdarzeniach nadzwyczajnych:

nie dotyczy

Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki (ze wskazaniem jego
1.12 rodzaju):

nie dotyczy

Zobowiązania warunkowe, W tym również udzielone pnez jednostkę gwarancje i
1.13 poręczenia, takŻe wekslowe:

nie dotyczy

1.14 Zatruanienie i wynagrodzenia:

Jednostka nie zatrudniała pracownikÓw na umowę o pracę.

lnformacja o wypłaconych wynagrodzeniach powyżej określonego w ań.9 usf. 7

1.15 pkt 2 lJstawy o dziaŁalności pożytku publicznego i o wolontariacie:

nie dotyczy
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2.(a) DODATKOWE INFORMACJE I OBJASNIENIA

2.1 Strukturaprzychodówstatutowych:

2.2 StrukturapozostaĘchprzychodow:

2.3 Strukturaprzychodówfinansovvych:

Przvchodv z działalności statutowei 412 460.'10
NadwvŻka orzvchodÓw nad kosztami z lat poprzednich 97 577,85
Składki brutio określone statutem

Przvchodv z działalności statutowei n ieod płatnei 186 898,25
Darowizny 186 898,25

Pzvchodv z działalności statutowei odpłatnei 93 694,00
Szkolenia 30 840.00
Zawody medyczne 644,00
Cbstawy medvczne 61 400,00
Pozostałe przvchodv 800,00
Pozostałe przvchodv okreś lone statutem 34 300,00
Dotacie 34 300,00

Pozostałe przvchodv 10,00

Przychody ze spzedaĄ środkÓw trwałych'
środkÓw trwałych w budowie oraz wańości
niematerialnvch i orawnvch

Pzvchodv z likwidacii środków trwafuch

Pozostałe przvchodv 10,00

Przvchodv finansowe 6.12
Cena sorzedaŻv akcii i udziałów

odsetki od lokat' wkładów bankowvch 6,12
odsetkiod ooŻryczek
odsetki od posiadanych papierów
wańoŚciowvch

Otzvmane dvwidendv od akciiobcych
lnne przvchodv fi nansowe
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Stru ktu ra kosztów stat utovvych :

2.5 Strukura pozostałych kosztów:

Kosztv realizacii działalności statutowei 302 667,77

Koszty działalności statutowej nieodpłatnej 164161,74
świadczenia pienieżne

świadczenia niepienieżne 164 161,74

Szkolenia 11 260,00
Biegi 3 640,28
Cbstawv medvczne 885,00
Koncertv 143 360,96
Konkursv
Edukacia 540,00
Pozostała działalnoŚć 1 845.00
Darowiznv rzeczowe 2 630,50

Kosztv działalności statutowei odpłatnei 103 661,90
świadczenia pienieżne 103 661,90

Szkolenia 31072,05
Zawodv medvczne 19 690,36
Obstawv medvczne 36 199,69
Pozostała działalność 16 699.80

świadczenia niepienieżne
Pozostałe kosztv określone statutem 34 844,13

świadczenia pienieżne 34 844.13
Rozliczenie dotacii 34 844,13

świadcze nia niepienieŻne

Pozostałe kosztv 0,08
vvanosc neilo sprzeoanycn srooKow trwarycn,
środków trwałych w budowie oraz wańości
niematerialnvch i prawnvch

ń/artoŚc netto z likwidacji środkÓw trwałych,
wańości niematerialnych i prawnych w wyniku
zdarzeń mieszczących się w granicach
coólneoo wz,ka oosoodarczeoo

lnne 0,08
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Stru ldu ra ko sztow fi n a n sowych :

2.7 Źródłazwiększenia iwykorzystaniefunduszu statutowego

Rozliczenie międzyokresowe pnychodów:

nie dotyczy

Rozliczenie wyniku na działalności statutowej:

Data

J 1 n.l i015 Sp. z o.o.
ul. Etiudy Rnł'olucyjnej 3, 02ó43 wńmm 1 4 z 1 4

REGON 141407034, NrP 5213483338
KRS 0000304496

Kapid zakładowy: 50.000 PLN

Kosztv finansowe
WartoŚĆ ewidencyjna sprzedanych udziałów i

akcji, stanowiących długo i krótkoterminowe
aktwva finansowe
odsetki od kredytÓwi pozyczek oprÓcz
odsetek od kredvtÓw inwestvcvinvch w

opłacone proWzje od zaciągniętych kredytÓw
oorÓcz prowizii od kredvtów inwestvcvinvch

Zapłacone odsetki za nieterminową regulację
zobowiazań
odsetki i dodatkowe opłaty od środkÓw
trwafuch ozeietvch w leasino finansowv
lnne kosztv finansowe

WyszczegÓlnienie
Fundusz

statutowy
z al(uallzacja

WVCENV

Stan na poczatek roku obrotoweqo 3 000.00
Zwiekszenia

- z zvsku
- tnne

Zmnieiszenia
- ookrvcie stratv
- rnne

Stan na koniec okresu obrotoweoo 3 000.00

llVvn ik na działalności statutowei {09 792.33

nr tvm:

Przvchodv 412 460,10
- statutowa nieodpłatna 186 898,25

- statutowa odpłatna 93 684,00
- dotacie 34 300,00

- róŻnica z lat ooorzednich 97 577,85

Kosztv 302 667,77
- statutowa nieodołatna 164161.74

- statutowa odołatna 103 661,90
- dotacie 34 844,13


