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WPROWADZENIE  DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 

Fundacji Bo Warto 

 

1. Cele Fundacji: 

 działalność w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania;  

 inicjowanie i wspieranie działań kulturalnych, w szczególności w zakresie 
upowszechniania, promocji i edukacji kulturalnej;  

 inicjowanie i wspieranie działalności oświatowej;  

 inicjowanie i wspieranie działań służących wszechstronnemu rozwojowi i edukacji w tym 
dzieci i młodzieży;  

 wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, sportu, promocji zdrowego trybu życia  
i rekreacji, szczególnie wśród dzieci i młodzieży; 

 podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości 
narodowej, obywatelskiej i kulturowej;  

 inicjowanie i wspieranie działań pogłębiających integrację europejską. 

 inicjowanie i rozwijanie kontaktów i współpracy między narodami i społeczeństwami  
w zakresie wymiany międzynarodowej dzieci i młodzieży; 

 upowszechnianie edukacji społeczeństwa na każdym etapie kształcenia oraz zwiększanie 
integracji społeczności lokalnych, zwłaszcza poprzez działanie na rzecz rozwoju 
społeczności lokalnej;  

 działalność wspomagająca i zwiększająca rozwój i integrację wspólnot i społeczności 
lokalnych;  

 działalność charytatywna;  

 działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, edukacyjnie, informacyjnie lub 
finansowo bądź rzeczowo osoby potrzebujące oraz organizacje pozarządowe, placówki 
oświatowo-wychowawcze oraz parafialne i uczniowskie kluby sportowe;  

 działania z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy osobom w trudnej sytuacji 
życiowej oraz wyrównywanie szans tych osób zapobiegania ich marginalizacji;  

 przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym;  

 działalność w zakresie turystyki, krajoznawstwa i wypoczynku dzieci i młodzieży;  

 promocja i wspieranie działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego i edukacji 
ekologicznej;  

 promocja i organizacja wolontariatu;  

 promocja i upowszechnianie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży.  
 
 

2. Przedmiotem podstawowej działalności statutowej Fundacji w roku obrotowym 2013 było: 
 

 Organizacja projektów i programów edukacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży 

 Organizacja konkursów rozwijających zainteresowania i zdolności dzieci i młodzieży 

 Realizacja programów aktywizujących osoby starsze (60+) 

 Organizacja działań pomocowych dla dzieci i młodzieży najbardziej potrzebującej 
 

 



3. Fundacja w okresie od 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013 prowadziła działalność statutową 

polegającą na realizacji następujących projektów, programów, konkursów i działań 

pomocowych: 

- Konkurs fotograficzny „PoznajMY się … BO WARTO” 

- Konkurs fotograficzny „Siekierki się budzą …” 

- „Sercem malowane” – II. Konkurs na Kartkę Wielkanocną  

- „Stefan Starzyński – Warszawiak ponad wszystko” 

- „Warszawska Drużyna Julian Tuwima” 

- „Palcem po kalendarzu” 

- „Tył na przód” 

- „Lepszy świat przez wolontariat” 

- „Senior AKTYWACJA” – program aktywizacji osób starszych 60+ na terenie Wawra i Wesołej 

- „Siekierkowska integracja w przedświątecznym klimacie” 

- Pomoc w leczeniu osób potrzebujących 

 

Ponadto wspólnie z Parafialnym Klubem  Falconia z Siekierek Fundacja BO WARTO organizowała 

działania mające na celu przede wszystkim integrację mieszkańców Siekierek i wzbudzenie 

poczucia odpowiedzialności za swoje miejsce zamieszkania, które będzie stawało się 

lepsze/piękniejsze dzięki jego mieszkańcom. 

 

4. Podstawowe informacje o jednostce: 

Nazwa jednostki:  Fundacja Bo Warto 

 

NIP        521-36-25-181 

Regon    145928072 

KRS         0000405139 

 

Adres siedziby 

00-712 Warszawa, ul. Bluszczańska 15 

Tel./fax. 22 651 02 40, e-mail:  biuro@fundacjabowarto.pl 

 

Fundacja jest organizacją pozarządową z osobowością prawną, niezależną, apolityczną, nie 

nastawioną na zysk, z możliwością prowadzenia działalności gospodarczej na cele statutowe, 

powołaną przez Fundatora p. Wandę Wardecką  9 listopada  2011 roku (Akt Notarialny  - 

REPETYTORIUM A nr 6164/2011) 

 

Fundacja została zarejestrowana 21.12.2011 r. w Krajowym Rejestrze Stowarzyszeń jako Fundacja Bo 

Warto w Rejestrze Stowarzyszeń pod numerem  0000405139, przez Sąd Rejonowy dla m.st. 

Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.  

 

Jednostki terenowe i oddziały 

 

Fundacja nie posiada jednostek terenowych. 

 

mailto:biuro@fundacjabowarto.pl


 

 

5. Przedmiotowe sprawozdanie finansowe obejmuje rok obrotowy od 01.01.2013 do 31.12.2013 
roku, i składa się z: 
 
1. Bilansu, który po stronie aktywów i pasywów wykazuję sumę 32.500,11 złotych; 
2. Rachunku wyników zamykającego się nadwyżką kosztów nad przychodami  w wysokości 

5.566,13 złotych; 
3. Informacji dodatkowej. 
 

6. Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało przy założeniu kontynuacji działalności. 
 

7. Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych 

w roku obrotowym 2013 w oparciu o program finansowo-księgowy Symfonia FK, zgodnie z 

dokumentacją przyjętych zasad rachunkowości, obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012 roku, 

ustaloną i wprowadzoną do stosowania postanowieniami uchwały Zarządu z dnia 03 grudnia 

2011 r. 

31.03.2014 r.                                                                                                    Podpisy: 

  



INFORMACJA DODATKOWA 

do bilansu z dnia 31.12.2013 r. 

Fundacja Bo Warto 

 

I. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów 

 

Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach rachunkowości     

Środki trwałe 
Cena nabycia lub koszt poniesiony na wytworzenie po pomniejszeniu o 
dokonane odpisy amortyzacyjne 

Należności i roszczenia 
Wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty, nie tworzy się odpisów 
aktualizujących wartość należności. 

Środki pieniężne w PLN 
W PLN według wartości nominalnej, w walucie obcej według 
średniego kursu ustalonego przez NBP na dzień bilansowy 

Rozliczenia 
międzyokresowe kosztów 
czynne 

Dokonywane są, jeżeli koszty poniesione dotyczą przyszłych okresów 
sprawozdawczych. 

Zobowiązania 
Na dzień powstania ujmuje się według wartości nominalnej. Na dzień 
bilansowy zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty. 

Rozliczenia 
międzyokresowe kosztów 
bierne 

Dokonywane są w wysokości prawdopodobnych zobowiązań 
przypadających na bieżący okres sprawozdawczy. 

Rozliczenie 
międzyokresowe 
przychodów 

Równowartość otrzymanych środków, których wykonanie nastąpi 
zgodnie z umową w następnym okresie sprawozdawczym. 
Równowartość należnych środków, których wykonanie zostało 
zakończone, lub jest w trakcie realizacji, a otrzymano jedynie zaliczkę. 

 

 

II. Fundacja w 2013 r. nie zatrudniała pracowników na umowę o pracę, ale zatrudniała osoby 

na podstawie umowy zlecenie i umowy o dzieło do poszczególnych zadań, w zależności od 

zapotrzebowania oraz korzystała z pracy wykonywanej w ramach porozumień 

wolontariackich. 

 

III. Fundacja nie posiada aktywów trwałych. 

 

IV. W roku 2014 Fundacja będzie nadal prowadziła działalność statutową, podejmując m.in. 

projekty i programy edukacyjno-wychowawcze, konkursy rozwijające zdolności artystyczne 

dzieci, młodzieży i starszych, działania aktywizujące osoby starsze i środowisko lokalne 

(Warszawa – Siekierki) oraz działania pomocowe osobom znajdującym się w trudnej sytuacji 

materialnej podobnie jak to było realizowane w 2013 r. 

 

 

  



V. Noty do sprawozdania finansowego 

 

Nota 1 – Rzeczowe Aktywa Trwałe 

 

Na dzień 31.12.2012 oraz 31.12.2013 Fundacja nie posiada rzeczowych aktywów trwałych. 

 

 

Nota 2 – Zapasy 

 

Na dzień 31.12.2012 oraz 31.12.2013 Fundacja nie posiada zapasów. 

 

 

Nota 3 – Należności krótkoterminowe 

 

Podział należności  według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty  

  do 1 roku powyżej 1 roku Razem   

  stan na 

Wyszczególnienie 
początek 

roku 
obrotowego 

koniec roku 
obrotowego 

początek 
roku 

obrotowego 

koniec roku 
obrotowego 

początek 
roku 

obrotowego 

koniec roku 
obrotowego 

1. Dostawy i usługi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2. Podatków 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3. Środki od  ZUS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4. Wynagrodzenia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5. Dochodzone na drodze 
sądowej 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6. Inne należności 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Razem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

 

Nota 4 –Inwestycje krótkoterminowe 

 

Wyszczególnienie 2012 2013 

1. Środki na rachunkach bankowych 19 820,18 32 471,19 

2. Środki w kasie 714,42 28,92 

Razem 20 534,60 32 500,11 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Nota 5 –Fundusze własne 

 

Wyszczególnienie 2012 2013 

Stan na dzień początek roku 0,00 0,00 

zwiększenia 3 000,00 3 000,00 

w tym:     

 -  Nadwyżka przychodów nad kosztami 
(wielkość dodatnia) 

0,00 0,00 

- inne 3 000,00 3 000,00 

zmniejszenia -145,64 -5 566,13 

w tym:     

 Nadwyżka kosztów nad przychodami 
roku bieżącego (wielkość ujemna) 

-145,64 -5 420,49 

Nadwyżka kosztów nad przychodami 
dotycząca lat ubiegłych (wielkość 
ujemna) 

0,00 -145,64 

Stan na koniec roku 2 854,36 2 854,36 

 

 

Nadwyżka kosztów nad przychodami dotycząca lat ubiegłych (wielkość ujemna) obejmuje: 

 

Wyszczególnienie Wartość 

Wynik Finansowy 2011 0,00 

Wynik Finansowy 2012 -145,64 

Razem -145,64 

 

 

Nota 6 –Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 

 

Podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową 
okresie spłaty 

  do 1 roku powyżej 1 roku Razem   

Zobowiązania z tytułu stan na 

Wyszczególnienie 
początek roku 
obrotowego 

koniec roku 
obrotowego 

początek roku 
obrotowego 

koniec roku 
obrotowego 

początek roku 
obrotowego 

koniec roku 
obrotowego 

1. Kredyty i pożyczki 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2. Dostawy i usługi 200,00 1 081,21  0,00 0,00 200,00 1 081,21 

3. Podatki 1 101,00 94,00 0,00 0,00 1 101,00 94,00 

4. Ubezpieczenia społeczne 1 764,89 632,80 0,00 0,00 1 764,89 632,80 

5. Wynagrodzenia 0,00 1 198,05  0,00  0,00 0,00 1 198,05 

6. Inne zobowiązania 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Razem 3 065,89 3 006,06 0,00 0,00 3 065,89 3 006,06 

 

 

 

 



 

Nota 7 –Rozliczenia międzyokresowe  
 

Tytuł 2012 2013 

Rozliczenia międzyokresowe przychodów 14 614,35 32 060,18 

1.Nierozliczona dotacja – Program „Młodzież w działaniu”  
(program dwuletni) 14 614,35 0,00 

2.Nierozliczona dotacja – Fundusz dla Organizacji Pozarządowych  
Grantu Blokowego Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy 
(program dwuletni) 0,00 32 060,18 

Inne rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00 

Razem 14 614,35 32 060,18 

  
 

Nota 8 –Struktura przychodów 

 

Źródło przychodu 2013 

Przychody z nieodpłatnej działalności statutowej 99 929,69  

Dotacje 83 423,00  

- Urząd Miasta Stołecznego Warszawy 33 500,00  

- Fundusz dla Organizacji Pozarządowych Grantu Blokowego Szwajcarsko-
Polskiego Programu Współpracy 

22 124,82  

- Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej 12 549,96  

- Fundacja Rozwoju Sytemu Edukacji 15 248,22  

Darowizny 16 506,69  

- Darowizny od osób prywatnych 11 506,69  

- Darowizny od osób prawnych 5 000,00  

Przychody z odpłatnej działalności statutowej 0,00  

Pozostałe przychody określone statutem 0,00  

Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia) - 2012 0,00  

Razem przychody z działalności statutowej 99 929,69  

    

Pozostałe przychody 0,03  

Pozostałe 0,03  

Przychody finansowe 1,53  

Odsetki bankowe 1,53  

Razem 99 931,25  

 

  



Nota 9 –Struktura kosztów 

 

Rodzaj kosztu 2013 

Koszty nieodpłatnej działalności statutowej 100 079,28  

Program "Tył na przód" 6 237,28 

Program "Siekierkowska integracja w przedświątecznym klimacie" 5 739,77 

Program "Senior AKTYWACJA!" 13 780,78 

Program "Stefan Starzyński – Warszawiak ponad wszystko" 15 743,14 

Program "Warszawska Drużyna Julian Tuwima" 18 555,92 

Program ”Lepszy świat przez wolontariat” 23 445,02 

Program "Palcem po kalendarzu" 15 477,37 

Wspieranie leczenia osób niepełnosprawnych 1 100,00 

Koszty odpłatnej działalności statutowej 0,00  

Pozostałe koszty realizacji zadań działalności statutowej 145,64  

Nadwyżka kosztów nad przychodami dotycząca lat ubiegłych (wielkość 
ujemna) 

145,64  

Razem koszty z działalności statutowej 100 224,92  

    

Koszty administracyjne 5 272,46  

Zużycie materiałów i energii 3 010,48  

Usługi obce 1 574,98  

Podatki i opłaty 687,00  

Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 0,00  

Amortyzacja 0,00  

Pozostałe 0,00  

Pozostałe koszty 0,00  

Koszty finansowe 0,00  

Razem 105 497,38  

 

 

 

 

 

………………………………                                                                           ……………………………… 
          /Główny księgowy/                                                                                                                       /Prezes Fundacji/ 

 

Warszawa, dnia 31 marca 2014 r.  


