
 

 

Informacja Szczególnie Chroniona PWPW S.A. 

  

FUNDACJA PWPW  

00-222 Warszawa, ul. Romana Sanguszki 1  

  

  

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2019 ROK  

Obejmujące:  

  

  

I. WPROWADZENIE DO SF ZA ROK OBROTOWY 

2019  

II. Rachunek zysków i strat za 2019 rok  

III. Bilans sporządzony na dzień 31grudnia 2019roku IV. 

 Dodatkowe informacje i wyjaśnienia 

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok 

obrotowy   

01.01.2019 – 31.12.2019  

  

1. Nazwa, siedziba i adres organizacji  

Fundacja PWPW, ul. Sanguszki 1, 00-222 Warszawa   

2. Informacje o posiadanych jednostkach organizacyjnych (zarówno sporządzających 

samodzielne sprawozdania finansowe, jak też nie sporządzających takich sprawozdań)   

Nie posiada  

3. Wskazanie właściwego sądu prowadzącego rejestr lub innego organu prowadzącego rejestr, 

numer w ewidencji oraz statystyczny numer identyfikacyjny w systemie REGON  

Fundacja została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym -  Rejestr stowarzyszeń, 

innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki 

zdrowotnej – numer KRS 0000627669. Numer identyfikacyjny w systemie REGON – 

364990199.  

4. Dane dotyczące Członków Zarządu (imię i nazwisko oraz funkcja)  
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Zarząd Fundacji:  

Aneta Frań-Adamek - Prezes Zarządu  

Kryspin Burdyński - Członek Zarządu   

Łukasz Kudlicki      - Członek Zarządu  

  

  

5. Określenie celów statutowych organizacji   

Celami Fundacji są:  

1) podnoszenie świadomości i tożsamości narodowej w obszarach aktywności 

gospodarczej Państwa i Społeczeństwa Polskiego;  

2) upowszechnianie wiedzy historycznej na temat rozwoju gospodarczego  i 

aktywności gospodarczej Skarbu Państwa w II Rzeczypospolitej Polskiej w latach 

1918-1939;  

3) utrwalanie i upowszechnianie wiedzy historycznej na temat działalności podziemia 

niepodległościowego w czasie II Wojny Światowej i Powstania Warszawskiego, w 

tym w szczególności działalności oddziału PWB/17/S oraz oddziału Armii 

Krajowej  

„Agaton” sformowanego przez pracowników Fundatora;  

4) prowadzenie działalności związanej z upamiętnianiem historycznych wydarzeń, 

miejsc oraz postaci w  dziejach walk i męczeństwa Narodu Polskiego, zarówno  w 

kraju, jak i za granicą w okresie od dnia 8 listopada 1917 r. do dnia 31 lipca 1990 

r.  

5) utrwalanie i upowszechnianie wiedzy historycznej na temat działalności 

antykomunistycznego podziemia niepodległościowego i żołnierzy tzw. II 

konspiracji oraz upamiętnienia ofiar komunistycznego aparatu represji;  

6) upowszechnianie współczesnej wiedzy ekonomicznej na temat roli i zasad 

funkcjonowania spółek Skarbu Państwa w kształtowaniu polityki gospodarczej 

Państwa Polskiego, w tym w szczególności roli Fundatora w zadaniach emisyjnych 

dotyczących waluty narodowej;  

7) popularyzacja wiedzy na temat bezpieczeństwa obrotu dokumentami o znaczeniu 

publicznym oraz innowacyjności dokumentów wytworzonych w środowisku 

teleinformatycznym oraz zasad rozwoju i funkcjonowania e-administracji,  

8) podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości 

oraz rozwoju świadomości narodowej;  

9) działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz 

rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce 

gospodarczej; działalność na rzecz nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty  

i wychowania;  
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10) działalność na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa 

narodowego;  

11) działalność na rzecz porządku i bezpieczeństwa publicznego;  

12) działalność na rzecz obronności państwa i działalności Sił Zbrojnych 

Rzeczypospolitej Polskiej;  

13) działalność na rzecz ratownictwa i ochrony ludności;  

14) pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w 

kraju i za granicą;  

15) promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą  

6. Wskazanie okresu trwania działalności organizacji, jeżeli jest on ograniczony w statucie.  

Fundacja została powołana na czas nieokreślony.  

7. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym  

Sprawozdanie za rok obrotowy rozpoczynający się 01.01.2019r; zakończony 31.12.2019r.   

8. Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład organizacji 

wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania 

finansowe  

Nie zawiera   

9. Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu 

kontynuowania działalności przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy 

nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności  

Sprawozdanie sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności przez Fundację, 

co najmniej przez 12 miesięcy. Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuacji 

działalności przez Fundację.   

10. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i 

pasywów (także amortyzacji), ustalenia wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia 

sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo 

wyboru:  

  

Metody wyceny aktywów i pasywów z założeniem kontynuacji działalności  

  

1. Wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia pomniejszonych o odpisy 

amortyzacyjne.  

2. Środki trwałe wycenia się według:  

• Cen nabycia  
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• Kosztów wytworzenia  

Pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe oraz o ewentualne odpisy z tytułu 

trwałej utraty wartości.  

Środki trwałe amortyzowane są metodą liniową.  

3. Zapasy wycenia się według cen nabycia.  

4. Należności wycenia się w kwotach wymaganej zapłaty. Mogą one być skorygowane 

ewentualnie o kwotę aktualizacji należności.  

5. Środki pieniężne wykazuje się w wartości nominalnej.   

6. Stosuje się w jednostce rozliczenia międzyokresowe kosztów czynne- w wysokości 

poniesionych wydatków przypadających na następne okresy sprawozdawcze.   

7. Kapitały (fundusze) własne ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej 

według ich rodzajów i zasad określonych przepisami prawa i statutu.   

8. Zobowiązania wycenia się w kwotach wymaganej zapłaty.   

9. Rozliczenia międzyokresowe przychodów dokonywane z zachowaniem zasady 

ostrożności, obejmują w szczególności:  

  

• Równowartość otrzymanych lub należnych od kontrahentów środków pieniężnych 

z tytułu świadczeń, których wykonanie nastąpi w następnych okresach 

obrachunkowych,   

• Środki pieniężne otrzymane na realizację zadań w przyszłych okresach (zgodnie z 

zawartymi umowami) ,   

• Środki pieniężne otrzymane na sfinansowanie nabycia bądź wytworzenia we 

własnym zakresie środków trwałych, środków trwałych w budowie, lub inwestycji 

w obcych środkach trwałych.   

Zaliczane do rozliczeń międzyokresowych przychodów kwoty zwiększają stopniowo 

przychody operacyjne (lub przychody konkretnego projektu inwestycyjnego), równolegle do 

odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych sfinansowanych z tych źródeł.   

  

Zasady ustalania wyniku finansowego 1.Na 

wynik finansowy netto składają się:  

a) wynik na działalności statutowej,   

b) wyodrębnione koszty administracyjne,  

c) pozostałe przychody operacyjne,  

d) pozostałe koszty operacyjne,   

e) wynik operacji finansowych,   
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f) wynik nadzwyczajnych zysków i strat,  

  

Wynik finansowy dodatni zwiększa fundusz statutowy lub przychody statutowe Fundacji, zaś 

ujemny zwiększa koszty następnego roku obrotowego.   

  

  

  

    

Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 roku na 

podstawie załącznika nr 1 – ustawy o rachunkowości  

Aktywa   
stan na dzień  

wyszczególnienie aktywów   
31.12.2019  31.12.2018  

1  2  3  

A. Aktywa trwałe  0,00  0,00  

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

II. Rzeczowe aktywa trwałe  0,00  0,00  

III. Należności długoterminowe  0,00  0,00  

IV. Inwestycje długoterminowe   0,00  0,00  

V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe  0,00  0,00  

B. Aktywa obrotowe          849 339,91          918 735,45 

I. Zapasy                  320,00    320,00  

II. Należności krótkoterminowe                          -    0,00  

III. Inwestycje krótkoterminowe           849 019,91          918 415,45 

IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe   0,00  0,00  

         

Aktywa razem           849 339,91            918 735,45      

      

      

      

Pasywa   
stan na dzień  

wyszczególnienie pasywów  
31.12.2019  31.12.2018  

1  2  3  

A. Fundusz własny          849 338,91            917 612,95      

I. Kapitał (fundusz) podstawowy (fundusz statutowy)       2 000 000,00         2 000 000,00      
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II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość 

ujemna)  0,00  0,00  

III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)  0,00  0,00  

IV. Kapitał (fundusz) zapasowy  0,00  0,00  

VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe  0,00  0,00  

VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych  0,00  0,00  

VIII. Zysk (strata) netto  -    1 150 661,09      -  1 082 387,05      

IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego 

(wielkość ujemna)  0,00  0,00  

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania  1  1122,5  

I. Rezerwy na zobowiązania  0,00  0,00  

II. Zobowiązania długoterminowe   0,00  0,00  

III. Zobowiązania krótkoterminowe   1,00  1122,5  

IV. Rozliczenia międzyokresowe   0,00  0,00  

         

Pasywa razem           849 339,91            918 735,45      

  

Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 roku na 

podstawie załącznika 1 - ustawy o rachunkowości (wariant kalkulacyjny)  

      

Wyszczególnienie  kwota za rok 2019  kwota za rok 2018   

A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów 

i materiałów  0,00  0,00  

I. Przychody netto ze sprzedaży produktów (w tym 

usług)  0,00  0,00  

II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów  

0,00  0,00  

B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i 

materiałów  0,00  0,00  

I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów (w tym 

usług)  0,00  0,00  

II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów  0,00  0,00  

C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)  0,00  0,00  

D. Koszty sprzedaży  0,00  0,00  

E. Koszty ogólnego zarządu            20 577,63               17 462,80      

F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E)  -        20 577,63      -        17 462,80      

G. Pozostałe przychody operacyjne                        -        0,00  

I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych  0,00  0,00  

II. Dotacje  0,00  0,00  
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III. Inne przychody operacyjne                        -        0,00  

1. Przychody z działalności statutowej (darowizny, 

składki)  0,00  0,00  

2. Działalność statutowa - odpłatna działalność 

pożytku publicznego  0,00  0,00  

3. Inne przychody operacyjne   0,00  0,00  

H. Pozostałe koszty operacyjne       1 135 161,40          1 075 902,08      

I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych  0,00  0,00  

II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych  0,00  0,00  

III. Inne koszty operacyjne       1 135 161,40          1 075 902,08      

1. Koszty działalności statutowej - nieodpłatne            52 774,35             127 832,80      

2. Koszty działalności statutowej - odpłatnej 

działalności p.p.  0,00  0,00  

3. Inne koszty operacyjne (nadwyżka kosztów nad 

przychodami roku poprzedniego)       1 082 387,05             948 069,28      

I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)  -   1 155 739,03      -   1 093 364,88      

J. Przychody finansowe               5 117,54               10 977,83      

I. Dywidendy i udziały w zyskach  0,00  0,00  

II. Odsetki              5 117,54               10 977,83      

III. Zysk ze zbycia inwestycji  0,00  0,00  

IV. Aktualizacja wartości inwestycji  0,00  0,00  

V. Inne  0,00     

K. Koszty finansowe  39,60  0,00  

I. Odsetki  39,60  0,00  

II. Strata ze zbycia inwestycji  0,00  0,00  

III. Aktualizacja wartości inwestycji  0,00  0,00  

IV. Inne  0,00  0,00  

L. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (I+JK)  

-   1 150 661,09      -   1 082 387,05      

M. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych  0,00  0,00  

N. Zysk (strata) brutto  -   1 150 661,09      -   1 082 387,05      

O. Podatek dochodowy  0,00  0,00  

P. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku 

(zwiększenia straty)  0,00  0,00  

R. Zysk (strata) netto (N-O-P)  -   1 150 661,09      -   1 082 387,05      

  

  

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego  
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za rok 2019  

  

1. Rachunek wyników  

1.1. Przychody   

Przychody obejmują uzyskane kwoty z darowizn oraz odsetek od środków pieniężnych w 

banku. Przychody ujmowane są w okresach, których dotyczą. Fundacja nie prowadziła 

odpłatnej działalności statutowej oraz działalności gospodarczej.  

1.2. Koszty   

Fundacja ewidencjonuje koszty w księgach rachunkowych w układzie rodzajowym, 

jednocześnie prowadzona jest ewidencja kosztów dotyczących realizowanych rzez 

Fundację projektów statutowych oraz kosztów administracyjnych.  

Na wynik finansowy Fundacji wpływają ponadto uzyskane odsetki od lokat bankowych.  

1.3. Opodatkowanie   

Dochody z działalności statutowej Fundacji są wolne od podatku zgodnie z art. 17 ust. 1 

ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.  

  

2. Bilans  

2.1. Wartości niematerialne i prawne nie występują.  

2.2. Środki trwałe nie występują.  

2.3. Rzeczowe składniki aktywów obrotowych – materiały: 320,00 PLN – płyty do 

rozdawania na imprezach.   

2.4. Należności – 0,00 PLN  

2.5. Środki pieniężne:  918.415,45 PLN – środki na rachunku bankowym Fundacji.  

2.6. Rozliczenia międzyokresowe kosztów czynne nie występują.  

2.7. Fundusz statutowy: 2.000.000,00 PLN.  

2.8. Fundusz Zapasowy nie występuje.  

2.9. Rezerwy nie występują.  

2.10. Zobowiązania: 1,00 PLN  zobowiązanie z tytułu niedopłaty   

2.11. Inne rozliczenia międzyokresowe nie występują.  

  

3. Pozostałe informacje  

3.1. W roku 2019 Fundacja nie zatrudniała pracowników na podstawie umów o pracę. 

3.2. Przychody osiągnięte przez Fundację:         5 117,54  PLN; W tym:  

1. Otrzymane darowizny                0,00  

2. Przychody z odsetek              5 117,54 PLN  

  

3.3. Koszty poniesione przez Fundację w 2019 roku :  1 155 739,03 PLN; 

W tym:  

1. Zużycie materiałów i energii           10.772,13 PLN  

2. Usługi obce                           19.048,10 PLN  

3. Podatki i opłaty                 1.217,45 PLN  

4. Wynagrodzenia                        0,00 PLN  

5. Pozostałe koszty(w tym nadwyżka kosztów nad przychodami  roku ubiegłego)   

                          1.124.701,35 PLN  
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3.4. Wynik finansowy:   

Za rok 2019 działalność Fundacji zamknęła się wynikiem ujemnym narastająco od 

początku działalności  w wysokości  1.150.661,09 PLN.  

Warszawa, 12.03.2020  

  

  

----------------------------------------       --------------------------------------------------------  

Osoba sporządzająca SF        Aneta Frań-Adamek - Prezes Zarządu  

Beata Pniewska-Prokop        

      

             ----------------------------------------------------  

Kryspin Burdyński – Członek Zarządu  

  

  

  

  

 ----------------------------------------------------  

Łukasz Kudlicki  – Członek Zarządu   

  


		2020-03-30T19:21:22+0000


		2020-03-31T10:31:35+0200
	Kryspin Przemysław Burdyński


		2020-03-31T10:56:45+0200
	Aneta Kinga Frań-Adamek




