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CZĘŚĆ I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego i dane rejestracyjne

1.1. Nazwa:

FUNDACJA FOR EUROPE

1.2. Adres:

02-796 Warszawa, Stefana Dembego 6 lok. 45

1.3. Forma prawna:

Fundacja

1.4. Rejestracja:

24. 09. 2014 r., wpis KRS nr: 0000524410 do Rejestru
Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych
i Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych Zakładów Opieki
Zdrowotnej oraz Rejestrze Przedsiębiorstw w Rejestrze Sądu
Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział
Gospodarczy KRS;

1.5. Nr REGON:

147436717

1.6. NIP:

9512383724

1.7. Rodzaj przeważającej działalności (kod PKD):
kod PKD: 9499Z - działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej
niesklasyfikowana.

1.8. Rachunek bankowy:

mBank S.A. nr: 28 1140 1010 0000 4951 8400 1001

1.9. Działalność gospodarcza:
Fundacja prowadzi działalność gospodarczą w następujących dziedzinach (kody PKD):
58, 59, 63.99.Z, 70.22.Z, 72.20.Z, 73.20.Z, 74.40.Z, 74.90.Z, 77.40.Z, 82.30.Z, 82.99.Z,
85.59.B, 85.60.Z

2. Cele statutowe

2.1. Cele statutowe:
Zgodnie z § 7 Część II. Cele i zasady działania fundacji Statutu celami Fundacji są:





wspieranie gospodarki wolnorynkowej;
wspieranie rozwoju gospodarczego w Polsce i na świecie;
wspieranie rozwoju nauk ekonomicznych w Polsce i na świecie;
prowadzenie badań naukowych zjawisk gospodarczych oraz zjawisk społecznych
zachodzących w Polsce i na świecie;
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wspieranie integracji europejskiej;
budowanie świadomości ekonomicznej w społeczeństwie.

2.2. Statutowe środki realizacji:
Zgodnie z §8 Część II. Cele i zasady działania fundacji Statutu, Fundacja realizuje swoje cele
w szczególności poprzez:














działalność edukacyjną, w tym działania oświatowe propagujące wiedzę na temat
procesów gospodarczych, w szczególności dotyczących gospodarki europejskiej;
wypracowywanie i promowanie skutecznych rozwiązań wspierających rozwój
gospodarczy w odpowiedzi na wyzwania dynamicznie zmieniającej się globalnej
gospodarki;
fundowanie stypendiów naukowych w dziedzinach związanych z profilem działalności
Fundacji;
udzielanie dotacji i darowizn na cele edukacyjne i naukowe;
udzielanie pożyczek na cele edukacyjne i naukowe;
organizowanie seminariów, szkoleń i konferencji oraz innego rodzaju wydarzeń w
obszarze określonym przez cele Fundacji – niezarobkowa działalność;
współdziałanie z władzami samorządowymi, rządowymi, organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami gospodarczymi i innymi podmiotami w Polsce i na
świecie - dla realizacji celów Fundacji;
współpracę z wyższymi uczelniami, instytutami naukowymi i badawczymi oraz
podobnymi placówkami;
sporządzanie analiz, ekspertyz i opinii – niezarobkowa działalność;
działalność wydawniczą – niezarobkowa działalność;
działalność publicystyczną – niezarobkowa działalność.

3. Podmiot odpowiedzialny za prowadzenie ksiąg rachunkowych
Od 1 grudnia 2014 roku za prowadzenie ksiąg rachunkowych odpowiada FRUX sp. z o.o. 00375 Warszawa, ul. Smolna 32 lok. 16.
4. Podstawowe informacje dotyczące sprawozdania finansowego
FRUX sp. z o.o. prowadziło księgi przy wykorzystaniu systemu finansowego Enova.
5. Podstawowe informacje dotyczące sprawozdania finansowego
Czas trwania działalności Fundacji jest nieograniczony.
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Sprawozdanie obejmuje okres od 24.09.2014 r. do 31.12.2014 r.
Sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności w dającej się
przewidzieć przyszłości. Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania
działalności.
Sprawozdanie zostało sporządzone zgodnie z przyjętymi zasadami rachunkowości, z ustawą z
dn. 29.09.1994 r. o rachunkowości.

Sprawozdanie finansowe za rok 2014 obejmuje okres od dnia 24.09.2014 do dnia 31.12.2014 i
składa się z :
bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2014, którego suma bilansowa wynosi
163 023,83 PLN;
rachunku zysków i strat za okres od 24.09.2014 do 31.12.2014 ze stratą netto w wysokości
21 179,14 PLN
dodatkowych informacji i objaśnień.

CZĘŚĆ II. Bilans na 31 grudnia 2014 r.
CZĘŚĆ III. Rachunek wyników za 2014 r.
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CZĘŚĆ IV. Dodatkowe informacje i objaśnienia
1. Objaśnienia stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów
- Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne – klasyfikowane według przepisów art.
16a do 16m ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych,
wyceniane w cenach nabycia netto pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne ustalane metodą
liniową z zastosowaniem stawek – dla składników nowych - określonych w Wykazie
stanowiącym załącznik Nr 1 do w/w ustawy.
- Środki trwałe jednorazowo odpisywane w ciężar kosztów są to składniki majątku o wartości
początkowej nie przekraczającej 3500 zł.
- Aktywa obrotowe – według cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od cen ich
sprzedaży netto na dzień bilansowy.
- Inne aktywa i pasywa wycenia się następująco:
należności – w kwocie wymaganej zapłaty,
zobowiązania – w kwocie wymagającej zapłaty,
środki pieniężne – w wartości nominalnej,
fundusze własne oraz pozostałe aktywa i pasywa – w wartości nominalnej.

2. Dane uzupełniające o aktywach i pasywach
AKTYWA BILANSOWE
A. A K T Y W A

TRWAŁE

I. Wartości niematerialne i prawne
W bilansie nie wystąpiły Wartości niematerialne i prawne.
II. Rzeczowe aktywa trwałe
W bilansie nie wystąpiły Rzeczowe aktywa trwałe.

III. Należności długoterminowe
W bilansie nie wystąpiły żadne należności długoterminowe.
IV. Inwestycje długoterminowe
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W bilansie nie wystąpiły żadne inwestycje długoterminowe.
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
W bilansie nie wystąpiły żadne długoterminowe rozliczenia międzyokresowe.

B. A K T Y W A O B R O T O W E
I. Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych
Stan na 24.09.2014

Stan na 31.12.2014

Całkowity stan pozycji:
w tym:

0,00

3 940,00

- Towary

0,00

3 940,00

II. Należności krótkoterminowe
Stan na 24.09.2014

Stan na 31.12.2014

Całkowity stan pozycji:
w tym:

0,00

6 171,29

- Należności z tytułu podatku VAT

0,00

6 171,29

III. Inwestycje krótkoterminowe

Stan na 24.09.2014

Stan na 31.12.2014

Całkowity stan pozycji:
w tym:

0,00

152 912,54

- Bieżący rachunek bankowy

0,00

102 912,54

- Inne środki pieniężne - lokata

0,00

50 000,00

Środki pieniężne w kasie i na rachunku bankowym są wykazywane w wielkości nominalnej.
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IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe –nie wystąpiły

PASYWA BILANSOWE
A. FUNDUSZE WŁASNE
Fundusz własny

24/09/2014

31/12/2014

Fundusz statutowy

0,00

2 000,00

Strata z roku bieżącego

0,00

- 21 179,14

W bieżącym roku obrotowym Fundacja miała niedobór środków pozyskanych na poszczególne
działalności nad kosztami poniesionymi w danym roku w łącznej wysokości 21 309,63 PLN.
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA
I. Zobowiązanie długoterminowe
W bilansie nie wystąpiły zobowiązania długoterminowe.
II. Zobowiązania krótkoterminowe
Stan na 24.09.2014

Stan na 31.12.2014

0,00

34 202,97

0,00

33 832,64

- PIT-4

0,00

157,00

- ZUS

0,00

213,33

Całkowity stan pozycji:
w tym:
Zobowiązania

z

tyt.

dostaw

i

usług

krótkoterminowe
Zobowiązania z tyt. podatków, ubezpieczeń i
innych świadczeń:

III. Rezerwy na zobowiązania
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W bilansie nie wystąpiły rezerwy na zobowiązania.
IV. Rozliczenia międzyokresowe
Stan na 24.09.2014

Stan na 31.12.2014

w tym:

0,00

150 000,00

- Długoterminowe rozliczenia

0,00

150 000,00

Całkowity stan pozycji:

międzyokresowe – darowizny celowe

Suma aktywów równa się sumie pasywów i wynosi 163 023,83 PLN.
3) Informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł, w tym
przychodów określonych statutem
Przychody określone statutem:

10 000,00

a) Przychody na działalności nieodpłatnej

10 000,00

- darowizny
b) Przychody z działalności gospodarczej
c) Przychody finansowe

10 000,00
8 000,00
130,49

4) Informacje o strukturze kosztów stanowiących świadczenia pieniężne i niepieniężne
określone statutem oraz o strukturze kosztów administracyjnych
Koszty dotyczące działalności statutowej w tym:
a) Koszty dotyczące działalności nieodpłatnej
- Koszty dotyczące książki „Koniec wolnego rynku. Geneza kryzysu”.
- Wartość przekazanych nieodpłatnie książek
- Pozostałe koszty - reklama
b) Koszty dotyczące działalności gospodarczej

39 309,63
27 541,05
483,05
2 058,00
25 000,00
8 000,00
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- Koszty działalności wydawniczej

8 000,00

c) Koszty działalności ogólnoadministracyjnej

3 768,58

5) Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania kapitału własnego.
Kapitał własny zapisany jako Fundusz statutowy jest przeznaczony w całości na realizację
zadań statutowych. Fundacja nie tworzyła odrębnego funduszu statutowego.
6) Dane dotyczące udzielonych gwarancji, poręczeń i innych zobowiązań związanych z
działalnością statutową – nie wystąpiły
7)

Wynik finansowy pokazuje

saldo niedoborów pozyskanych środków nad kosztami

poniesionymi w danym roku na poszczególne działalności, powiększone o zysk z działalności
finansowej.

Od dnia bilansowego do momentu sporządzania sprawozdania finansowego za 2014 nie
wystąpiły formalne lub istotne finansowe zdarzenia mające wpływ na przedstawioną sytuację
majątkową wykazaną w sporządzonym sprawozdaniu.

Sporządziła:

Zatwierdził:

Agnieszka Kasperska
Warszawa, dn. 20-03-2015 r.
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