SPRAWOTDANIE
FINANSOWE
FUNDACJA PROMETEUSZ _ SZKOLENIA I RATOWNICTWO
2008

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA

FI

NANSOWEGO

Nazwa jednostki:

Fundacja Prometeusz - Szkolenia i Ratownictwo
Siedziba jednostki:

Warszawa (02-601)
u!. Racławicka 19/23
Nip: 5213495063, Regon: 141515692, Krs: 0000292890
Podstawowy pzedmiot działalnościstatutowej:

DziałalnoŚó pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowanych (PKD-

e4eez)

Po d stawowy

p

rzed m iot d z i ała l n o ści gosp od a rczej

:

Jednostka nie prowadzi działalnościgospodarczej
Sąd właściwylub inny organ prowadzący rejestr:

Sąd Rejonowy dla m.st.Warszavvy W Warszawie
Xlll Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Rejestr Stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych' fundacji oraz
samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej
data powstania podmiotu: l9listopada 2007
Czas trwania działalnościjednostki:
Nieograniczony.
okres objęty sprawozdaniem finansowym'
1 stycznia - 31 grudnia 2008 roku

Nie są znane okolicznoŚci' ktÓre Wskazywałyby na istnienie poważnych zagroŻeń dla
ko ntyn uowa nia przez o rg a n izację działa n ości.
l

Dane dotyczące członków Zarządu:

.

Jacek Szyzdek - Prezes
Robeń Sowiński - Wiceprezes
Janusz Skowroński - Wiceprezes
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Cele statutowe:
*

upowszechnianie wiedzy na temat promocji zdrowia
wspieranie innowacyjnych działań w zakresie zdrowia publicznego
*
propagowanie i upowszechnianie wiedzy w zakresie ratownictwa medycznego
*
propagowanie i nauczanie pienł,uszej 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:

:::-":,
Koszty zakonczonych prac rozwojowych
Wańośó firmy
lnne wartościniematerialne i prawne

36 miesięcy

60 miesięcy
60 miesięcy

odpisów amońyzacyjnych dokonuje się od pienłszego dnia miesiąca następującego po
miesiącu, w którym dany tytuł przyjęto do uzywania.
Tytuły wartoŚci niematerialnych i prawnych o cenie nizszej niz 3.500,00 PLN są w
momencie zakupu odpisane w koszty.
b) Srodki tnłlałe

::::':;:
Budynki, lokale i obiekty inz. lądowej iwodnej
U rządzenia tech n iczne i maszyny
Środkitranspońu
lnne Środkitnlrałe

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

7% - 60%
20Yo
20%o

- 600/.

Srodkitnvałe umarzane są według metody liniowejw okresie przewidywanego uzytkowania,
począWszy od pienruszego dnia miesiąca następującego po miesiącu' w którym przyjęto je
do uzytkowania.
Srodkitnłałe o cenie nizszej niz 3'500,00 PLN nie są ujmowane w ewidencji środków
trwałych. W miesiącu oddania ich do uzytkowania następuje ich jednorazowe odpisanie w
koszty.
Środki tnryałe podlegają okresowym aktualizacjom Wyceny według zasad określonych przez
Ministra Finansów.
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c) Srodkitnvałe w budowie

Wańośc środkÓw trwałych w budowie wycenia się w wysokości kosztow poniesionych na
nabycie lub wytworzenie środków trwałych oraz wańości niematerialnych i prawnych, ktÓre
powstaną w wyniku zakonczenia inwestycji.
d) lnwestvcie
l

nwestycje

dłu g oterm in owe 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,
u dziel o ne p oŻy czki w kwocie wym a g aj ąc ej zapłaty,
inne długoterminowe aktywa finansowe w kwocie nominalnej,
inne inwestycje długoterminowe w cenie nabycia.

lnwestycje długoterminowe ujmuje się W księgach rachunkowych
odpisow z tytułu trwałej utraty ich wańości.
l

nwestycje krotkoterm inowe Wycen ia się następująco

z

uwzględnieniem

:

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 składnikow aktywow obrotowych wycenia się następująco:
Materiały i towary w cenie nabycia nie wyzszej od ceny sprzedazy netto
Produkty gotowe w koszcie ich wytworzenia nie wyzszym od cen sprzedazy netto
PÓłprodukty i produkty w toku w wysokości bezpośrednich kosztÓw ich wytworzenia nie
wyzszych od cen sprzedazy netto

Jako zasadę wyceny wańościrozchodu rzeczowych składników aktywów
przyjęto metodę ''pierwsze przyszło - pienłsze wyszło''.

obrotowych

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

fl Nalezności
Nalezności wykazywane są W wartoŚci brutto (pomniejszonej o odpis aktualizacyjny)'
Nalezności wykazywane są W kwocie wymagającej zapłaty.
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odpisy aktualizujące tworzone są na Wszystkie nalezności trudne lub niemozliwe do
odzyskania.

odpis nalezności przedawnionych następuje po okresie przewidzianym prawem.
q) Rezen,vv

Rezerwy tworzone są według następujących zasad:
Rezerwy tworzone są na zobowiązania, których termin wymagalności lub kwota nie są

pewne.

h) Zobowiazania

Zobowiązania wyceniane są W kwocie wymagającejzapłaty.

Jednostka sporządza bilans oraz rachunek zysków w wersjl uproszczonej.
Jednostka nie zmieniała w trakcie roku polityki rachunkowości.
Nie są znane okoliczności, które wskazywałyby na istnienie powaznych zagroŻeń dla
ko ntyn uowa nia pzez o rg a n izację działal n ości.
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Fundacja Prometeusz - Szkolenia i Ratownictwo
ul. Racławicka 19/23
02-601 Warszawa
Nip: 521 3495063, Regon:'1415'1 5692

Rachunek wyników
A.
t.

il.
llt.

2008

Przychody z działalnościstatutowej
Składki brutto określone statutem
Odpisy zzysku
lnne przychody określone statutem

B. Koszty rea!izacji zadań statutowych
c. Wynik finansowy na działalności
statutowej (wie!kośó dodatnia lub
ujemna) (A-B)
D. Koszty administracyjne
1

2
3

ZuŻycie materiałÓw

Usługiobce

i

2007

12 550,00

12 550,00

I983,40

2 566,60
1 173,17

energii
1 173,17

Podatki i opłaty

Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia
społeczne i inne Świadczenia
5 Amońyzacja
6 Pozostałe
E. Pozostałe przychody {nie wymienione w
pozycjiA iG)
F. Pozostałe koszty (nie wymienione w
4

poz.B,DiH)

Przychody finansowe
Koszty finansowe
l. Wynik finansowy brutto na
całokształcie działalności(wiel kośó
dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H)
Zyski
i straty nadzwyczajne
J.
t.
Zyski nadzwycza1ne - wielkośÓ dodatnia
il. Straty nadzvlyczĄne - wielkośÓ ujemna
K. Wynik finansowy ogołem (l+J)
Róznica zwiększająca koszty roku
t.

G.

oloł

H.

il.

następnego (wielkośćujemna)
Rozn ica zwiększająca przychody roku
następnego (wielkośćdodatnia)

Data

1 1. 05,

2017

osoba odpowiedzialna za prowadzenie ksiąg

,1l, e,,ć*dlol*'itl"r_rt.
DENARN$.PL
o'o'
SP. z

ul.
.. Etiudy Rewolucyjnej 3, 02-643 Warszawa
nsćóN tłtłoiórł,utp5213'183338
KRS 0000304496
Kapitał zakładowy: 50'000 PLN
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1 393,47

13gg,47

1 393.47

osoby działające w imieniu firmy

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

BILANS AKTYWA

A
I

lt

ill
IV

V
B
I

il
Ilt
1

2

stan na dzień

stan na dzień

31.12.2008

31]12.2007

Aktywa trwałe
Wartości niematerialne i
prawne
Rzeczowe aktywa tnruałe
Nalezności długoterminowe
l nwestycje długoterminowe
Dług oterm inowe rozliczenia
międzyokresowe
Aktywa obrotowe
Zapasy neczowych aktywów
obrotowych
Nalezności krótkoterm inowe
nwestycje krotkoterm inowe
Środki pienięzne
Pozostałe aktywa finansowe

6 388,87

o gge,az
6 3BB,B7

I

Krótkoterm i nowe rozliczen ia

międzyokresowe
Suma bilansowa

Data

'!

1"

05,

2017

6 388,87

osoba odpowiedzialna za prowadzenie ksiąg

ń

ąŁ

t-*cIc,ii

ik-

l'u;ł[.ą

DENAROS.PL
Sp. z o.o.

ul.

Etiud Rewolucyjnej 3,02{43 Warszawa

REGON

14 1407034,

KRS

NIP

52 13483338

0000304496

Kapitał zakładowy:'50.000

-

PLN
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osoby działające w imieniu firmy

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

BILANS PASYWA
stan na dzień
31.12.2008

A
I

n
Ilt
1

2

B

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

stan na dzień
31.12.2007

4 393,47
3 000,00
1 393,47

obrotowy
Nadwyżka pzychodów nad kosztami
(wielkoŚĆ dodatnia)
Nadwyżka kosztów nad przychodami
(wielkośćujemna)

1 393,47

Zobowiązania i rezerwy na
zobowiązania
Zobowiązania dłu goterm nowe z
tytułu kredytów i pozyczek
Zobowiązania krÓtkoterm inowe i
fundusze specjalne
Kredyty i pozyczki
Z tytułu dostaw i usług

1 995,40

i

!l
1

2
3

4
il!
IV
1

1 995,40

1793,40

Z tytułu podatków, ceł, ubez.

202,00

Fundusze specjalne
Rezerwy na zobowiązania
Rozliczenia m iędzyokresowe
Rozliczenia m iędzyokresowe
przychodów
lnne rozliczenia międzyokresowe

Suma bilansowa

osoby działające w imieniu firmy

osoba odpowiedzialna za prowadzenie ksiąg

Data

'l 1. 05"

6 388,87

- ?t r:nł'.:
k Lutir,
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".,7,,

SP' z o'o'
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iićńN

!ry*

l4l40ió34, NIP 52l3483338

KRS 0000304496
Kapitd zakładowy: 50'000 FLN
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1. (a)

DoDATKoWE lNFoRMAcJE l og.JłŚNtENIA

1.1
SzczegÓłowy zakres zmian wańości neczowych aktywów trwaĘch:

nie dotyczy
Szczegółowy zakres zmian umorzenia środków tnłvaĘch:

nie dotyczy
Rzeczowe aktywa trwałe netto:

nie dotyczy
Szczegółowy zakres zmian waftości niematerialnych i prawnych:

nie dotyczy
Szczegółowy zakres zmian umorzenia wańości niematerialnych i prawnych:

nie dotyczy
Wartości niematerialne i prawne netto:

nie dotyczy
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1.(b) DoDATKoWE tNFoRMAcJE

1.1

I

oBJAŚNlENlA

Waftościgruntów użytkowanych wieczyście:

Jednostka nie posiada zadnych gruntóW uzytkowanych wieczyście.

1.2

Wałtośćnie amońyzowanych lub nie umałzanych pnez jednostkę środków trwaĘch,
uŻywanych na podstawie umÓw najmu, dzieżawy i innych umÓw, w tym z tytułu umÓw
leasingu:

Jednostka nie posiada środków tnłałych uzywanych na podstawie
umóW najmu, dzierŻawy i innych umóW.

|.l

Zobowiązania wobec budŻetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu
uzyskania prawa własnościbudynkÓw i budowli:

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

1.4

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

.5

Propozycje co do sposo bu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy:

1

Nadwyzka przychodóW nad kosztami zwiększy przychody następnego
roku obrotowego.
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1'6

Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia:

nie dotyczy

1.7

Dane o odpisach aktualizujących wartośćnależności:

nie dotyczy

1.8

Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostaĘm od dnia
bilansowego, pnewidywanym umową, okresie spłaĘ:

nie dotyczy

1.9

Wykaz istotnych pozycji czynnych rozliczeń międzyokresowych:

nie dotyczy

1.10

wyt<az istotnych pozycji biernych rozliczeń międzyokresowych:

nie dotyczy

1.11

lnformacja o zdarzeniach nadzwyczajnych:

nie dotyczy

1.12

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

nie dotyczy

1,13

Zobowiązania warunkowe, w tym równieŻ udzielone przez 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 pov,tyżej określonego w ań. 9 ust.
pkt 2 lJstawy o działalnościpożytku publicznego i o wolontariacie:

nie dotyczy
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2.(al DODATKOWE INFORMACJE

2.1

I

OBJASNIENIA

Strukturapnychodówstatutowych:

Przvchodv z działalnościstatutowei

12 550.00

Składki brutto określone statutem

Przvchodv z działalnościstatutowei nieodpłatnei

450,00
450,00

Darowiznv

Przvchodv z działal nościstatutowei

od płatnei

12 100,00
12 100,00

Szkolenia
Zawodv medvczne
Obstawv medvczne

Pozostałe przvchodv określone statutem

2.2

StrukturapozostaĘchprzychodów:

Pozostałe przvchodv
Przychody ze sprzedaŻy środków trwałych,
środków trwałych w budowie oraz wańości
niematerialnvch i orawnvch

Pzvchodv z likwidacii środków tnruafuch
NadwvŻka pzvchodów nad kosztami 2007

2.3

Strukturaprzychodówfinansowych:

Przvchodv finansowe

0,04

Cena sozedażv akcii i udziałów

odsetki od lokat, wkładów bankowvch
odsetki od oożvczek
odsetki od posiadanych papierów

wańościowvch

Otrzvmane dvwidendv od akcii obcvch
lnne przvchodv finansowe
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2.4

Strukturakosztowstatutowych:

Kosztv realizacii działalnościstatutowei
Koszty działalnościstatutowej

n

I 983,40

ieod płatnej

świadczenia pienięŻne
Szkolenia
Bieqi
Zawodv medvczne

Konceń
Pozostała działalność
świ adcze

n

ia nieo ien ieŻne

Koszty działalnościstatutowej

I983,40

Szkolenia
Zawodv medvczne
Obstawv medvczne

I 983,40

od płatnej
pienieżne
świadczenia

świadcze nia niepie

n

ieŻne

Pozostałe kosztv określone statutem
świadczenia oienieŻne
świ adcze

2.5

n ia

nieoien ieŻne

Struktura pozostaĘch kosztów:

Pozostałe kosztv

vvanosc nelTo sprzeoanycn srooKow rrwa{ycn
środków trwałych w budowie oraz wańości
niematerialnvch i prawnvch

Wańośćnetto z likwidacji środków trwałych,

wańoŚci niematerialnych i prawnych w wyniku
zdarzeń mieszczących się w granicach
ooólneoo rvzvka oosoodarczeoo
lnne
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I983,40

2.6

Strukturakosztówfinansowych.

Kosztv finansowe
Wańośćewidencyjna sprzedanych udziałów

i

akcji, stanowiących długo i krótkoterminowe
aktvwa finansowe
odsetki od kredytÓw i poŻyczek oprocz
odsetek od kredvtów inwestvcvinvch w

opłacone prowizje od zaciągniętych kredytów

oprócz prowizii od kredvtów inwestvcvinvch
Zapłacone odsetki za nieterminową regulację
zobowiazań
odsetki i dodatkowe opłaty od środków
trwałvch ozeietvch w leasino finansowv
lnne kosztv finansowe

2,7

ŹrÓdła zwiększenia i wykorzystanie funduszu statutowego

Fundusz

Wyszczególnienie

statutowy

Stan na poczatek roku obrotoweqo

zaktualizaqi
WVCENV

3 000,00

Zwiekszenia
- z zvsku
- tnne

Zmnieiszenia
- ookrvcie stratv
- rnne

Stan na koniec okresu obrotoweoo

2.8

Rozl i cze

n i

e

m i ę dzyokre

sow e

p

rzyc h odow

3 000.00
:

nie dotyczy
2.9

Roz l i cze

n i

e wy n i ku n a

dz i ałal nośc i

statutowej

:

Wvnik na działalnościstatutowei

2 566.60

w tvm:

Przychody

12 550,00

- statutowa nieodołatna
-

450,00

statutowa odpłatna

12 100,00

Kosztv

9 983,40
- statutowa nieodpłatna
- statutowa odpłatna

Data
!

1"

9 983,40

osobaodpowiedzialnazaprowadzenieksiąg

05 2017

osoby działające w imieniu firmy
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