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Roczne sprawozdanie finansowe z dzialalno5ci
Fundacji "Foundaton for Corporate Social Responsibility"
za rok obrotowy od 01 stycznia 2017 do 31 grudnia 20'17 roku

Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy

od 01 stycznia2O17 roku do 31 grudnia 2017 roku

Sprawozdanie finansowe zostalo spozqdzone zgodnie z Rozpozqdzeniem Ministra Finans6w z dnia
15 listopada 2001 r. w sprawie szczeg6lowych zasad rachunkowo5ci dla niekt6rych jednostek
niebgdqcych spolkami handlowymi, nieprowadzqcych dzialalnoSci gospodarczej.

Elementy sprawozdania finansowego zostaly pzedstawione

w

niniejszym dokumencie

w nastgpujqcej kolejnoSci:
Strona

Wprowadzenie
Bilans na dziefi 31 grudnia 2017 roku wykazujqcy po stronie aktyw6w ipasyw6w

3

kwotg 31 527,69 zlotych.
Rachunek zysk6w istrat za rok obrotowy od 01 stycznia2OlT do 31 grudnia 20'17 roku
wykazujqcy stratg netto w kwocie 14255,23 zlotych.

6

Informacja dodatkowa

8

7

Prezes Zarzqdu
Virginia Chasey

Swidwin, dnia 07.05.2018 roku

:l
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Roczne sprawozdanie finansowe z dzialalnoSci
Fundacji "Foundaton for Corporate Social Responsibility"
za rok obrotowy od 01 stycznia 2O17 do 31 grudnia 2017 roku

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Informacje o Fundacji

1.

Fundacja o nazwie ,,Foundation for Corporate Social Responsibilit/ zostala ustanowiona przez
Pana Witliama C. Chasey, Pana Soren R. Rasmussen oraz nadziela.pl Sp6lka z ograniczonq
odpowiedzialnoSciq i dziala na podstawie przepisow Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach
(DzU.z 1991 r. Nr46, poz.203,ze zmianami) iUstawy zdnia24 kwietnia 2003 r., o dzialalnoSci
po2ytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2003 r. Nr 96 poz.873 z p52niqszymi zmianami)
oraz na podstawie Statusu Fundacji.

Ustanowienie Fundacji zostalo potwierdzone Aktem Notarialnym sporzqdzonym

w

Kancelarii

Notarialnej Tomasza Cygana i Ewy Mroczek w Warszawie - Repertorium nr A 9334/2003
2O4.11.2003 r. Fundacja zostala powolana na czas nteoznaczony.
a)

Siedziba Fundacji mieSci sig w Swidwinie przy ul. Nowomiejskiej.

b)

Od 25J12003 roku Fundacja wpisana jest do Krajowego Rejestru Sqdowego - rejestru
Stowarzyszeri, Innych Organizacji Spolecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych
Zaktad6w OpiekiZdrowotnej - pod numerem KRS: 0000180452.

W dniu 31 .O1.2012 roku Fundacja Postanowieniem Sqdu Rejowego dla m.st. w Warszawie,
Xll Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sqdowego uzyskala wpis o posiadaniu statusu

c)

organizacji poZytku publicznego.
W sklad Zazqdu Fundacji w okresie od 01.01.2017 do

d)

.
.

Chasey

Virginia Marie
Stefan

Zaremba

31

.12.2017 wchodzili:

- Prezes Zarz4du
- Czlonek Zarzadu

W dniu 20 stycznia 2O17 roku Pan Pablo Montano pelniqcy funkcje Czlonka Komitetu Fundacji
zlo2yl rezygnacje z pelnienia tej funkcji. Uchwalq nr 112017 Fundatora Fundacji Foundation for
Corporate Social Responsibility powolano Paniq Martg WaS na stanowisko Czlonka Komitetu

e)

Fundacji.

Na dzief sporzqdzenia niniejszego sprawozdania Komitet Fundacji dzialal w nastgpujqcym
skladzie:
Piotr Gajewski
Marta WaS

.
.

- Przewodniczqcy Komitetu Fundacji
- Czlonek Komitetu Fundacji

Fundacja zostala powolana zgodnie z zapisanymi w Statucie celami:

pomocy spolecznej,

w tym pomoc rodzinom i

a

wyr6wnywanie szans tych rodzin i osob,
orga nizowania v'rypoczynku dzieci i mlodzie2y,

a

upowszechniania

i

osobom

w trudnej sytuacji 2yciowej

promocji wSrod przedsiqbiorc6w

i w ich

oraz

Srodowisku postaw

powiedzialno5ci spolecznej i poszanowan ia etyki spolecznej,
udzielania pomocy dzieciom znajdujqcym sig w trudnej sytuacji Zyciowej i materialnej.

od

s)
a
a

Fundacja realizuje swoje cele w szczegolnoSci poprzez:
Udzial w przedsigwzigciach zgodnych z celami Fundacji,
Swiadczenie pomocyfinansowej, zeczowq, edukacyjnej natzeczos6b potzebujqcych
pokrzywdzonych,
Finansowanie nagrod i stypendiow dla dzieci szczeg6lnie uzdolnionych,

i
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Roczne sprawozdanie finansowe z dzialalnoSci
Fundacji "Foundaton for Corporate Social Responsibility"
za rok obrotowy od 01 stycznia 2017 do 31 grudnia 2O17 roku

a
a

o
a
a
a
a
a

Zbieranie Srodk6w i pzekazywanie ich na do2ywianie dzieci,
Zbieranie Srodk6w na realizacjg program6w edukacyjnych takich jak lekcje tanecznomuzy czne, ku rsy j gzykowe, wyjazdy ed u kacyj no- ku ltu rowe,
zdrowotnych dla os6b potzebujqcych i pokzywdzonych,
Organizowanie i sponsorowanie warsztat6w szkoleniowych dla dzieci z rodzin ubogich,
Organizowanie oboz6w, wycieczek, wyjazd6w edukacyjnych dla ubogich dzieci,
Dostarczanie posilk6w dla dzieci z ubogich rodzin,
Pomoc materialnq dzieciom z ubogich rodzin,
Dostarczanie cotygodniowych biuletyn6w o dzialalno5ci F u ndacj i.

h)

W celu realizacji zamierzeh Fundacja mogla prowadzic dzialalnoS6 zmierzajqcq do
gromadzenia Srodkow finansowych i d6br materialnych, a tak2e prowadzid dzialalno56
wydawniczq, poligraficznq i gospodarczq do dnia 22 listopada 2005 roku. Uchwatq zarzqdu nr
3/2005 w pzedmiocie zmiany Statutu Fundacji ,,Foundation for Corporate Social Responsilbility'' z
dnia22listopada 2005 roku, Fundacja nie prowadzidziatalnoScigospodarczej.

i)

Fundacja posiada nadany jej numer identyfikacji podatkowej NIP 5262734763 oraz REGON
5605987

01

2.

Zasady przyjgte przy sporzqdzeniu sprawozdania finansowego

Niniejsze sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01.01.2017 do 31.12.2017 izostalo
spozqdzone pzy zaloieniu, 2e Fundacja bgdzie kontynuowad dzialalno5d statutowq w dajqcej sig
przewidzie6 przyszloSci oraz Ze nie zamieza ani nie musi zaniechac dzialalnoSci lub istotnie
zmniejszyc jej zakresu. Zgodnie z wiedzq Zazqdu Fundacji nie istniejq okoliczno6ci wskazujqce na
zagro2enie kontynuowania dzialalno5ci pzez Fundaclg.

3.

Zastosowanezasady i metody rachunkowo6ci

Zasady rachunkowoSci przyjgte przy spozqdzaniu sprawozdania finansowego sq zgodne z Ustawq o
RachunkowoSci z 29 wrze5nia 1994 roku z p6Zniejszymi zmianami, ar,tanqdalej Ustawq.
Poszczeg6lne skladniki aktyw6w i pasyw6w wycenia sig stosujqc rzeczywiScie poniesione na ich
nabycie ceny, z zachowaniem zasady ostro2no6ci.

a)

Nale2no5ci i zobowiqzania

NaleznoSci i zobowiqzania w walucie polskiejwykazywane sq wedlug wartoSci podlegajqcej zaplacie.
Nale2noSci i zobowiqzania w walutach obcych w momencie powstania ujmowane sq wedlug Sredniego
kursu ustalonego ptzez Prezesa NBP dla danej waluty obcej. Dodatnie lub ujemne r62nice kursowe
powstajqce w dniu platnoSci wynikajqce z r62nicy pomigdzy kursem waluty na ten dziefi, a kursem
waluty w dniu powstania nale2noSci lub zobowiqzania, odnoszone sa odpowiednio na przychody lub
koszty operacji fi nansowych.

Nie rozliczone na dziefi bilansowy nale2noSci i zobowiqzania w walucie obcej wycenia

siq

odpowiednio wedlug kursu kupna lub spzedaZy stosowanych w tym dniu pzez bank, z kt6rego uslug
jednostka kozysta. Wycena aktyw6w wyra2onych w walucie obcej na dzieh bilansowy nie moze przy
tym by6 wyzsza, a pasyw6w ni2sza od ich wartoSci pzeliczonej na walutq polskq wedlug Sredniego
kursu ustalonego przez NBP na ten dzie6.
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Roczne sprawozdanie finansowe z dzialalnoSci
Fundacji "Foundaton for Corporate Social Responsibilitt''
za rok obrotowy od 01 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 roku

b)

Srodkipieniq2ne

Krajowe Srodki pienig2ne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia sig wedlug warto6ci
nominalnej. Wptyw walut na dewizowy rachunek bankowy wycenia sig wg kursow kupna walut,
stosowanych na ten dzieh przez bank prowadzqcy rachunek dewizowy, zaS rozch6d walut wycenia sig

wg kursu spzeda2y banku stosowanego na dzieri ich rozchodu. Na dzien bilansowy Srodki pienig2ne
wycenia sig wedlug kursu kupna stosowanego przez bank, z kt6rego uslug jednostka korzysta.
Wycena bifansowa nie mo2e by6,wy2sza od ich warto5ci pzeliczonej na walutg polskEwg Sredniego
kursu ustalonego przez NBP na ten dzieh. Uslalone na koniec roku obrotowego ro2nice kursowe
wplywajE na wynik finansowy bgdqc odnoszone odpowiednio na przychody lub koszty operacji
finansowych.

c)

Fundusze

Fundusz statutowy wykazuje siq w wysoko6ci okreSlonej w umowie lub statucie i wpisanej w rejestze
sqdowym.

d)

Wynik finansowy

Na wynik finansowy sklada sig: wynik na dzialalnoSci statutowej, wynik na pozostalej dzialalnoSci
operacyjnej, wynik na dzialalno5ci finansowej, obowiqzkowe obciq2enie wyniku oraz wynik na
operacjach nadztuyczalnych. Fundacja stosuje wariant por6wnawczy rachunku zysk6w i strat.

e)
0
S)
h)

Przychodami z dzialalno6ci statutowej sq otzymane skladki czlonkowskie, darowizny na
cele statutowe oraz inne pzychody okre6lone statutem.

Kosztami realizacji zadart statutowych sq koszty ponoszone na realizacje celow
statutowych.

Koszty administracyjne sq to koszty ponoszone na bie2qcq dzialalnoSc Fundacji.

Pozostale przychody

i

koszty operacyjne sq

to

koszty

i

przychody

nie

anriqzane

bezpo6rednio z normalnq dzialalnoSciq, wptywajqce na wynik finansowy.

i)

Przychody finansowe sq to nale2ne przychody z operacji finansowych, natomiast koszty
finansowe sq to poniesione koszty operacji finansowych tj. odsetki, prowizje.

j)

Wynik zdarzert nadzwyczajnych stanowi r62nicq miqdzy zrealizowanymi
nadzwyczajnymi, a poniesionymi stratami nadzwyczajnymi wynikajqcymi
losowych.
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Roczne sprawozdanie finansowe z dzialalno6ci
Fundacji "Foundaton for Corporate Social Responsibility"
za rok obrotowy od 01 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 roku
Bi

lans dla organiza cji pozarzqdowych
na dzief 3

Pozycja

2.2017
Warto66 na dzieh
31t12t2017

Warto56 na dzieh
0110112017

AKTYWA
A. Aktvwa trwale
l. Warto5ci niematerialne i orawne

ll. Rzeczowe aktvwa tnryale

33138.47

31527.69

1983,33

1116.76

923.V

723.54

1059,79

393.22

lll. Nale2no5ci dluooterminowe

n

0

lV

0

0

n

0

31155.14

30410.93

U

0

Inwestvcie dluooterminowe

V. Dluqoterminowe rozliczenia miedzvokresowe
B. Aktvwa obrotowe

l. Zapasv

ll. Nale2no6ci kr6tkotenninowe

0

2453.02

l. lnwestvcie kr6tkoterminowe

24217 93

27569.32

6937.21

388.59

0

0

Aktvwa razem

33138.47

31527.69

PASYWA

33138.47

31527.69

33068,58

1881 3,35

5000

5000

0

0

||

lV. Kr6tkoterminowe rozliczenia miedzvokresowe
C. Nale2ne wplatv na fundusz statutowv

A. Funduszwlasnv
l. Fundusz statutowv
ll. Pozostale fundusze
lll. Zvsk (strata) z lat ubieotuch

9592.28

28068.58

lV. Zvsk (strata) netto

18476.3

-14255.23

B. Zobowiazania i rezerwy na zobowiazania

69,89

12714,34

I Rezenw na zohowiazania

0

0

ll. Zobowiazania dluooterminowe

0

0

69.89

12714.34

n

0

33138.47

31527.69

ll

l. Zobowiazan ia kr6tkoterminowe

lV. Rozliczenia

m

iedzvokresowe

Pasvwa razem
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Rocme sprawozdanie finansowe z dzialalno6ci
Fundacji "Foundaton for Corporate Social Responsibility''
zarok obrotowy od 01 stycznta20l7 do 31 grudnia2017 roku
RZIS dla oryanizacil pozazqdovrych

za okrcs od 01.01.201
Pozyq,a

2.201
Warto66 na dziefi

A. Przvciodv dziatalno6ci statuto'il€i:
l- Przvchodv nieodof atnei dziatalno6ci Do2vtku publiczneqo

ll. Pzvohody odptatnei dzialalno6ci po2ytku publicznego
1ll.

Pzvchodv oozostralei dzialalno5ci statutovrtej

B. Kosztv dzialalnoSci statutowei
L Koszty nieodplatnei dziatalnoSci po2tttku publicznego

ll. Kosztv odolatnei dzialalno5ci pohttku publicznego

lll

Kosztv oozostabi dzialalno6ci slatutowei

C. Zvsk (strata) z dzialalno6ci statutowei (A - B)

31t't2f20't7
215995.5
215995,5
0
0
89393.94

89393.94
0

0
126601.56

D. Pzvchodv dzialalnoSci qospodarczej

0

E. Kosztv dzialalnoGd qosoodarczei

0

F. Zvsk (strata) z dziatalnoSci oosoodarczei (D - E)

0

G. Koszty oo6lnego zazadu

141665.87

H. Zvsk (strata) z dziahlno6ci operacyinei (C + F - G)

-15064.31

l. Pozostale ozvchodv ooeracline

809.16

J. Pozostab koszty operacyjne

0.16

K. Przvchody finansovte

0,08
0

L. Kosztv finansowe
M. Zvsk (strata) brutto (H + | - J + K - L)

0

N, Podatek dochodowy
O. Zvsk (strata) netto

-14255.23

ffi - N)

-14255.23
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fnformacia dodadrowa do sprawozdania finansowego

1.

aN17 rok

Inwestycle kr6tkotetmlnowe

Na pozycje inwestycii kr6tkotermlnowyrch skladajq sig Srodki pieniq2ne w kasie

i na rachunkach

bankowych.

2.

Wlnikfinansowy

S:trcta za okres obrotowy

3.

d 01 .01 .2017 r. do 31 .12.2017 r wynbsla

1

4255,23 zl.

Zobowlqzanla kdtkotermlnowe

Pozycja wykazana w bilansie sklada siq z zobowiqzari handlottrych oraz publicznoprawnych, kt6re
zostaly uregulonnane w pierwszyrn kuaartale 2018 r.

4.

Prrychody z dzlalalnoScl statutowei

Pzychodami

z

dzialalnoSci statutowej uzyskanymi

w

2017

r. bW darowizny oraz skladki

czlonkowskie.

5.

Kczty rcallzacll zadaf statutowych

dzialalno6
na

Poniesione w 2017 r. koszty andqzane z
program6w edukacyjnych w szkoladr wiejskich

pzede tvszystkim realizacji
dwittskiego i Drawskiego w

wojew6dztwie Zachodniopomorskim.

6. Kosztyadministracyjne
Powy2sze koszty ariq3ane sq z bie2acq dzialalnoSciq Fundacji.
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