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OSWIADCZENIE ZARZAJ2Jl

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 wrzesnia 1994 r. o rachunkowosci
Zarzad jest zobowiazany zapewnic sporzadzenie rocznego sprawozdania
finansowego, dajgcego rzetelny i jasny obraz sytuacji majatkowej i finansowej
Fundacji na koniec roku obrotowego oraz wyniku finansowego za ten rok.
Przy sporzadzaniu sprawozdania finansowego przyjete zostaly odpowiednie
do dzialalnosci jednostki zasady rachunkowosci, które stosowane byly w
sposób ciagly.
Przy wycenie aktywów i pasywów oraz ustalaniu wyniku finansowego
przyjeto, ze w dajacej sie przewidziec przyszlosci Fundacja bedzie
kontynuowac dzialalnosc w niezmniejszonym istotnie zakresie, bez
postawienia jej w stan likwidacji czy upadlosci.

Zalaczone sprawozdanie finansowe zostalo sporzadzone zgodnie z ustawa o
rachunkowosci i sklada sie z:

1. Wprowadzenia do sprawozdania finansowego

2. Bilansu sporzadzonego na dzien 31.12.2010, który po stronie aktywów i
pasywów wykazuje sume 12.162,22

3. Rachunku zysków i strat za rok obrotowy 01.01.2010 - 31.12.2010
wykazujacego strate w kwocie 36.010,89.

4. Dodatkowych informacji i objasnien.

Warszawa, dnia 31.03.2011 r.
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1. Przedmiotem podstawowej dzialalnosci Instytutu w roku obrotowym

bylo:
-dzialalnosc statutowa zwiazana z ochrona ekologiczna, rozwijanie
swiadomosci ekologicznej, tworzenie i inspirowanie form kulturowych
sprzyjajacych calosciowemu pogladowi swiata i czlowieka, prowadzenie
badan i wdrazanie metod promujacych ekologiczne rolnictwo, budownictwo
i planowanie przestrzenne, szkolenie i wspieranie merytoryczne oraz
materialne srodowisk zajmujacych sie dzialalnoscia ekologiczna,
prowadzenie edukacji i profilaktyki w zakresie szeroko rozumianego
zdrowia.

2. Fundacja zarejestrowana jest w Sadzie Rejonowym dla Miasta
Stolecznego Warszawy, Wydzial Gospodarczy KRAJOWEGO REJESTRU
SADOWEGO w Rejestrze Stowarzyszen i innych organizacji spolecznych i
zawodowych, fundacje pod numerem KRS 0000037762
Regon 011065873
NIP 1180185615

3. Przedmiotowe sprawozdanie finansowe obejmuje

rok obrotowy od 01.01.2010 do 31.12.2010 r.

4. Sprawozdanie finansowe sporzadzone zostalo przy zalozeniu
mozliwosci dalszej kontynuacji dzialalnosci.

5. Sprawozdanie finansowe sporzadzone zostalo na podstawie

ksiag rachunkowych prowadzonych w roku obrotowym zgodnie z
dokumentacja przyjetych zasad (polityka) rachunkowosci ustalona i
wprowadzona do stosowania postanowieniami uchwaly nr 1 Zarzadu Spólki z
dnia 01.01.2004 roku, wprowadzajacej z dniem 01.01.2004 r.:

1) zasady ustalania roku obrotowego i okresów sprawozdawczych,

2) zakladowe zasady wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku
finansowego,

3) zasady prowadzenia ksiag rachunkowych, w tym zakladowy plan kont,

4) system ochrony danych i ich zbiorów,

5) wlasny wzór sprawozdania finansowego z kalkulacyjnym rachunkiem
zysków
i strat, w sposób zgodny w szczególnosci z postanowieniami art. 4, 10 i
50 oraz rozdzialów 2, 4 i 8 ustawy o rachunkowosci. Zakladowe
zasady, metody i wzory wybrano sposród mozliwych do stosowania
zasad, metod i wzorów dopuszczonych ustawa i wprowadzono je do
stosowania na okres wieloletni.

6. Wykazane w bilansie na koniec roku obrotowego aktywa i pasywa
wyceniono nastepujacymi metodami wyceny wynikajacymi z
przyjetychzasad rachunkowosci:



1) wartosci niematerialne i prawne - w cenie nabycia minus odpisy
amortyzacyjne plus modernizacja,

2) srodki trwale - w cenie nabycia minus odpisy amortyzacyjne plus
modernizacja,

3) srodki trwale w budowie - w koszcie wytworzenia,

4) inwestycje dlugoterminowe - w wartosci nabycia,

5) zapasy materialów - w cenie zakupu,

6) zapasy towarów - w cenie zakupu,

7) zapasy produktów - w kosztach wytworzenia (koszty bezposrednie),

8) produkcje nie zakonczona - w wartosci wytworzenia,

9) naleznosci - w kwotach wymagajacych zaplaty,

10) inwestycje krótkoterminowe - w wartosci nabycia
ewentualne odpisy spowodowane trwala utrata ich wartosci,

11) kapitaly wlasne - w wartosci nominalnej,

12) zobowiazania - w kwotach wymagajacych zaplaty.

2

mmus



BILANS

FUNDACJA OSRODKA EDUKACJI
EKOLOGICZNEJ

02-026 Warszawa ul. Raszynska 32/44

8



AKTYWA w zl i qr.

Stan aktvwów na:

Wyszczególnienie aktywów

2009 2010
1 2 3

A. Aktywa trwale 0,00 0,00

I. Wartosci niematerialne i prawne 0,00 0,00

II. Rzeczowe aktywa trwale 0,00 0,00

III. Naleznosci dlugoterminowe °1°° 0,00

IV. Inwestycje dlugoterminowe (aktywa 0,00 0,00
finansowe)

0,00 0,00
V. Dlugoterminowe rozliczenia

0,00 0,00
miedzyokresowe

B. Aktywa obrotowe 118.272,49 12.162,22

I. Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych 0,00 0,00

II.Naleznosci i roszczenia 102.178;84 220,00

III. Inwestycje krótkoterminowe (aktywa 16.093,65 11.942,22
finansowe)

IV. Krótkoterminowe rozliczenia 0,00 0,00

miedzyokresowe

I

Suma bilansowa
I

118.272,49 12.162,22
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1 2 3

A. Fundusze wlasne: 48.097,12 12.086,23

z tego:

I. Fundusz statutowy 50.802,04 48.097,12

II. Fundusz z aktualizacji wyceny 0,00 0,00

III. Nierozliczony Wynik finansowy za rok 0,00 0,00

poprzedni

IV. Wynik finansowy roku obrotowego -2.704,92 -36.010,89

B. Zobowiaania i rezerwy na 70.175,37 75,99

zobowiazania

I. Zobowiazania dlugoterminowe z tytulu 70.175,37 75,99

kredytów i pozyczek

II. Zobowiazania krótkoterminowe i fundusze 0,00 0,00

specjalne

III. Rezerwy na zobowiazania 0,00 0,00

IV. Rozliczenia miedzyokresowe 0,00 0,00

I

Suma bilansowa
118.272,4911 12.162,221
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Wyszczególnienie
Kwoty za rok:

2009 2010
1 2 3

A. Przychody z dzialalnosci statutowej 1.238.696,48 687.859,19

I. Skladki brutto okreslone statutem 0,00 0,00

II. Odpisy z zysku 0,00 0,00

III.Inne przychody okreslone statutem, w 1.238.696,48 687.859,19
tym dotacje i subwencje

B. Koszty realizacjizadan statutowych 1.242.107,79 721.575,50

E. Pozostale przychody 23,27 0,00

F. Pozostale koszty 0,00 2.708,50

G. Przychody finansowe 683,13 427,89

H. Koszty finansowe 0,01 13,97

I. Wynikfinansowy brutto na caloksztalcie -2.704,92 -36.010,89
dzialalnosci

J. Zyski i straty nadzwyczajne 0,00 0,00

K. Wynikfinansowy ogólem (I:!:J) -2.704,92 -36.010,89
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Zmiany w ciagu roku obrotowego wartosci srodków trwalych, wartosci
niematerialnych iprawnych oraz dlugoterminowych aktywów
(inwestycji) finansowych: 31-12-2009 31-12-2010

srodki trwale:

umorzenia srodków trwalych:

wartosci niematerialne i prawne:

umorzenia wartosci niematerialnych i prawnych:

Wartosc poczatkowa nie amortyzowanych (nie umarzanych) srodków
trwalych, uzywanych na podstawie umów:

pozycja nie wystepuje

Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczen
miedzyokresowych:

wzligr.
Wyszczególnienie Stan wartosci na:

2010 2009

1. Czynne rozliczenia miedzyokresowe

kosztów dzialalnosci operacyjnej

i kosztów finansowych:

2. Bierne rozliczenia miedzyokresowe kosztów

dzialalnosci operacyjnej i kosztów finansowych:

3. Przychody podlegajqce rozliczeniu w czasie:

z tego z tytulu:

1) nierozliczone dotacje

4. Aktywowanie ujemnej przejsciowej róznicy

podatku dochodowego

5. Inne czynne i bierne rozliczenia
miedzy okresowe

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00



w zl i gr.

Strukturarzeczowai terytorialna (kraj, eksport) przychodów

Naleznosci krótkoterminowe:

- z tyt. realizacji pozostalych zadan statutowych
- z tyto Nadwyzki wyplaconej umowy cywilnej

220,01
220,00

0,01

Naleznosci dlugoterminowe:

Pozycja nie wystepuje

Zobowiazania krótkoterminowe:
- z tyto dostaw i uslug
- z tyt. PIT-4, ZUS, inne

76,00
0,00

76,00

Zobowiazania dlugoterminowe:

Pozycja nie wystepuje

Rezerwy na zobowiazania:

Pozycja nie wystepuje

Zapasy:

Pozycja nie wystepuje

4

Przychody netto przychody

(bez VAT): Przychody Przychody

Krajowe zagraniczne

Razem przychody statutowe: 687.859,19

1. dotacje i subwencje celowe 341.902,74 0,00

2. darowizny 0,00 0,00

3. dzialalnosc statutowa 345.956,45 0,00

4. skladki - 0,00 0,00



Krótkoterminowe aktywa finansowe:
Rachunek bankowy 11.942,22

Rozliczenie glównych pozycji rózniacych podstawe opodatkowania
podatkiem dochodowym od osób prawnych od wyniku finansowego
brutto (zysku lub straty brutto):

strata brutto
koszty niepodcitkowe
strata netto

36.010,89
430,00

35.580,89

Podstawowymi zródlami finansowania Fundacji sa przychody z dotacji
budzetowych i samorzadowych, przeznaczonych na realizacje konkretnych
projektów oraz zadan podjetych w ramach dzialalnosci statutowej.
Caly dochód sluzy realizacji celów statutowych. Fundacja realizuje cele
statutowe zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od
osób prawnych i caly jej dochód podlega zwolnieniu z opodatkowania
podatkiem dochodowym.

Informacja o zyskach i stratach nadzwyczajnych

Pozycja nie wystepuje

Informacja o przecietnym zatrudnieniu w grupach zawodowych:

Fundacja nie zatrudnia nikogo na umowe o prace
Poszczególne projekty realizowali specjalisci wspólpracujacy na podstawie
umów cywilnych - dziela i zlecenia.

Wynagrodzenia lacznie z wynagrodzeniami wyplaconymi (naleznymi)z
zysku czlonkom Zarzadu

Pozycja nie wystepuje

Zmiany zasad (polityki)rachunkowosci w tym metod wyceny oraz
sposobu sporzadzania sprawozdania finansowego wywierajace istotny
wplyw na sytuacjemajatkowa, finansowa, wynik finansowy:

Zmiany nie wystepuja

5
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Informacje o znaczacychzdarzeniach, które wystapily po dniu
bilansowym a nie uwzglednionych w bilansie i rachunku wyników:

Nie odnotowano takich zdarzen

Informacje o istotnych zdarzeniach dotyczacych lat ubieglych ujetych
w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego:

Nie wystapily -

Zagrozenie dla kontynuacji dzialalnosci:

Sprawozdanie zostalo sporzadzone przy zalozeniu, ze nie istnieje zagrozenie dla
kontynuacji dzialalnosci fundacji.
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