FUNDACJA PROMOCJI I AKREDYTACJI KIERUNKÓW EKONOMICZNYCH

Sprawozdanie Finansowe
za 2013 rok

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
NA DZIEŃ 31.12.2013 r.
Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych
W grudniu 2000 r. pięć polskich publicznych uczelni ekonomicznych (Akademia Ekonomiczna
w Katowicach, Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu oraz Szkoła Główna Handlowa) podęło inicjatywę
powołania Fundacji Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych.
Celem działalności Fundacji jest promowanie wysokich standardów edukacyjnych, w tym
prowadzenie akredytacji kierunków na poziomie wyższym w zakresie nauk ekonomicznych i nauk
o zarządzaniu.
Fundacja została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 11 kwietnia 2001 r.
(numer KRS: 0000005496), i tym samym uzyskała osobowość prawną. Dnia 14 maja 2001 r.
uzyskała numer identyfikacyjny REGON (017284122), dnia 23 maja 2001 r. nadano Fundacji NIP:
521-31-48-350. Dnia 10.03.2004 r. Fundacja uzyskała status organizacji pożytku publicznego,
zaś w dniu 31.07.2006 r. została wpisana do Rejestru Przedsiębiorców (KRS Warszawa,
XII Wydział Gospodarczy), rozpoczynając w ten sposób prowadzenie działalności gospodarczej.
Fundacja prowadzi Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące nr 81 SGH, któremu dnia 26.11.2012 r.
nadano odrębny numer REGON: 146399820.
Główne cele Fundacji określone zostały w jej Statucie jako:
1) przyczynianie się do podnoszenia poziomu edukacji polskiego społeczeństwa,
2) promowanie wysokich jakościowo standardów nauczania,
3) wspieranie współpracy naukowo-dydaktycznej jednostek prowadzących kształcenie
na poziomie uczelni wyższych,
4) inspirowanie i umacnianie związków nauki z praktyką gospodarczą.
Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1) organizowanie i finansowanie konferencji oraz seminariów naukowych,
2) prowadzenie działalności popularyzatorskiej, informacyjnej i wydawniczej,
3) monitoring i opiniowanie ofert naukowo-dydaktycznych jednostek kształcenia ekonomicznego,
4) tworzenie i finansowanie stypendiów,
5) organizowanie i finansowanie konkursów na prace naukowe,
6) organizowanie wymiany naukowo-dydaktycznej pomiędzy ośrodkami kształcenia
ekonomicznego,
7) organizowanie i finansowanie krajowych i międzynarodowych projektów badawczych na temat
jakości nauczania,
8) opracowywanie wzorcowych programów nauczania,
9) tworzenie dla instytucji edukacyjnych warunków wzajemnej uznawalności planów i programów
nauczania,
10) prowadzenie list rankingowych instytucji edukacyjnych,
11) współpracę z instytucjami państwowymi i organizacjami pozarządowymi, działającymi
w zakresie objętym celami Fundacji oraz współpracę krajową i zagraniczną z instytucjami oraz
innymi osobami fizycznymi wykazującymi zainteresowanie celami Fundacji,
12) prowadzenie procesów edukacyjnych służących podnoszeniu poziomu wykształcenia polskiego
społeczeństwa.

Fundacja prowadzi odpłatną działalność pożytku publicznego w następującym zakresie: Licea
ogólnokształcące.
Fundacja prowadzi działalność gospodarczą w następującym zakresie:
Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych;
Działalność organizacji profesjonalnych; Nauka języków obcych; Pozostałe pozaszkolne formy
edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane; Wydawanie książek; Wydawanie gazet; Wydawanie
czasopism i pozostałych periodyków; Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych;
Pozostała działalność wydawnicza; Drukowanie gazet; Pozostałe drukowanie; Działalność
usługowa związana z przygotowaniem druku; Introligatorstwo i podobne usługi; Reprodukcja
zapisanych nośników informacji; Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych
sklepach; Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet;
Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki; Działalność wydawnicza w zakresie
gier komputerowych; Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania;
Działalność związana z oprogramowaniem; Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami
informatycznymi; Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna
działalność; Działalność portali internetowych; Pozostała działalność usługowa w zakresie
technologii informatycznych i komputerowych; Badania rynku i opinii publicznej; Stosunki
międzyludzkie (public relations) i komunikacja; Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia
działalności gospodarczej i zarządzania; Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna,
gdzie indziej niesklasyfikowana; Działalność wspomagająca edukację; Pośrednictwo w sprzedaży
miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych; Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na
cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet); Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca
na cele reklamowe w pozostałych mediach; Działalność organizacji komercyjnych i pracodawców;
Działalność pozostała organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana.
Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych jest niezależną instytucją prowadzącą
działalność na rzecz wyższej edukacji ekonomicznej i menedżerskiej.
Działalność Fundacji ma służyć doskonaleniu jakość kształcenia w polskich szkołach wyższych,
propagowaniu i wspieraniu jej najlepszych wzorców. Dzięki temu Fundacja przyczynia się do
podnoszenia kwalifikacji kadr oraz jakości wykształcenia całego społeczeństwa. Fundacja w swych
działaniach kieruje się wyłącznie dobrem szkół wyższych oraz pożytkiem społecznym.
Roczne sprawozdanie finansowe sporządzono za okres 01.01.2013 r.–31.12.2013 r.
Roczne sprawozdanie sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności przez Fundację
przez co najmniej 12 kolejnych miesięcy i dłużej: nie są nam znane okoliczności, które
wskazywałyby na istnienie poważnych zagrożeń dla kontynuowania działalności.
Aktywa i pasywa wycenia się przy zastosowaniu zasady ciągłości w sposób określony
w Ustawie o rachunkowości, z tym że:
1. Do amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka
stosuje stawki przewidziane w wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych stanowiącym
załącznik
do ustawy podatkowej, przyjęto metodę liniową.
2. Aktywa finansowe oraz inwestycje wycenia się w cenie nabycia z uwzględnieniem
ewentualnej utraty wartości przez nie.
3. Rozpoczęcie dokonywania odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych oraz wartości
niematerialnych i prawnych następuje w miesiącu przyjęcia tych środków, wartości i praw
do używania.
4. Fundacja nie posiada materiałów i towarów.

INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU
NA DZIEŃ 31.12.2013 R.
Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych

I. METODY WYCENY STOSOWANE W JEDNOSTCE
Do ustalenia odpisów umorzeniowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
przyjmowano stawki wynikające z przepisów podatkowych. Podstawę dokonywania odpisów
amortyzacyjnych-umorzeniowych stanowi aktualny plan kont amortyzacji określający stawki
i kwoty rocznych odpisów poszczególnych środków trwałych.
W każdym przypadku, gdy wartość początkowa środka trwałego w dniu przyjęcia do użytkowania
jest wyższa niż 3 500,00 zł. kwoty rocznych odpisów amortyzacyjnych (umorzeniowych) ustala się
drogą systematycznego rozłożenia wartości początkowej na przewidywalny okres użytkowania,
proporcjonalnie do upływu czasu w równych ratach metodą liniową.
W odniesieniu do środków trwałych o wartości równej lub poniżej 3 500,00 zł dokonano odpisów
jednorazowych – w momencie przyjęcia tych środków do użytkowania.
Zakup materiałów biurowych, socjalnych itp. dla zaspokojenia bieżących potrzeb są odpisywane
bezpośrednio w koszty, uwzględniając koszty:
a) statutowe,
b) administracyjne,
c) działalność gospodarcza.

Poniesione przez jednostkę koszty działalności operacyjnej klasyfikowane są w układzie
rodzajowym, jako koszty:
a) statutowe,
b) administracyjne,
c) działalność gospodarcza.

II. INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA O AKTYWACH I PASYWACH
1.

Stan środków trwałych

Wyszczególnienie

Stan na początek
roku obrotowego

Przychody

Rozchody

Stan na koniec
roku obrotowego

96 979,16

0,00

1 846,16

95 133,00

Stan na początek
roku obrotowego

Zmniejszenia

Amortyzacja za
rok 2013

Stan na koniec
roku obrotowego

94 747,72

1 846,16

1 487,64

94 389,20

Stan na początek
roku obrotowego

Przychody

Rozchody

Stan na koniec
roku obrotowego

(oprogramowanie
komputerowe)

3 523,50

–

–

3 523,50

Wartość firmy

6 000,00

–

–

6 000,00

Razem

9 523,50

–

–

9 523,50

Stan na początek
roku obrotowego

Zmniejszenie

Amortyzacja
za rok 2012

Stan na koniec
roku obrotowego

(oprogramowanie
komputerowe)

3 523,50

–

–

3 523,50

Wartość firmy

6 000,00

–

–

6 000,00

Razem

9 523,50

–

–

9 523,50

Pozostałe środki
trwałe

Umorzenia – amortyzacja
Wyszczególnienie
Pozostałe środki
trwałe

2.

Wartości niematerialne i prawne

Wyszczególnienie
Licencje

Umorzenia – amortyzacja
Wyszczególnienie
Licencje

3.

Finansowy majątek trwały
Wyszczegó
lnienie

Stan na początek
roku obrotowego

Przychody

Rozchody

Stan na koniec
roku obrotowego

Udziały

25 000,00

–

–

25 000,00

4.

Fundacja użytkuje na podstawie umowy najmu lokal biurowy, 02-554 Warszawa,
Al. Niepodległości 162/150, o powierzchni 8 m2 wynajęty od Szkoły Głównej Handlowej
w Warszawie. Dla potrzeb prowadzenia Liceum Fundacja wynajmuje od Lazarski
Management Sp. z o.o. powierzchnię biurową i dydaktyczną przy ul. Świeradowskiej 43 w
Warszawie

5.

Zobowiązanie wobec gminy lub budżetu z tytułu użytkowania prawa własności budynków
i budowli nie występują.

6.

Struktura Funduszy własnych

Fundusz Statutowy wynosi

50 000,00







10 000,00
10 000,00
10 000 00
10 000,00
10 000,00

Akademia Ekonomiczna w Katowicach
Akademia Ekonomiczna w Krakowie
Akademia Ekonomiczna w Poznaniu
Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

7.

Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów: kwota 13 250,25

8.

Przychody przyszłych okresów: kwota 36 201,60

9.

Zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki brak.

10.

Zobowiązań warunkowych brak.

11.

Fundacja prowadzi działalność gospodarczą.

12.

Zarząd pobiera wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji, zatrudnienia.

13.

Zgodnie z Ustawą z dnia 12.12.2004 r. Fundacja nie nalicza podatku odroczonego.

14.

Fundacja nie posiada rezerw na przyszłe zobowiązania.

III.

INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA O PRZYCHODACH I KOSZTACH

1.

Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego
za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok bieżący.
Dane finansowe w zł

Przychody ogółem

Rok 2012

Rok 2013

3 884 381,53

4 026 176,01

3 822 887,71

3 984 266,01

61 493,82

41 910,00

1 781 101,86

1 924 695,24

1 760 309,30

1 909 454,13

20 792,56

15 241,11

2 103 279,67

2 101 480,77

2 062 578,41

2 074 811,88

40 701,26

26 668,89

0,00

0,00

z czego działalność statutowa

0,00

0,00

z czego działalność gospodarcza

0,00

0,00

2 103 279,67

2 101 480,77

2 062 578,41

2 074 811,88

40 701,26

26 668,89

27 231,44

25 743,80

Aktywa obrotowe

2 182 424,44

2 190 750,13

Kapitał własny

2 153 279,67

2 151 480,77

56 376,21

65 013,16

z czego działalność statutowa
z czego działalność gospodarcza
Koszty ogółem
z czego działalność statutowa
z czego działalność gospodarcza
Zysk (strata) brutto
z czego działalność statutowa
z czego działalność gospodarcza
Podatek dochodowy

Zysk (strata) netto
z czego działalność statutowa
z czego działalność gospodarcza
Aktywa trwałe

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

W przychodach działalności statutowej ujęto też przychody z 1% podatku dochodowego od osób
fizycznych. W przypadku RZiS przychody z 1% ujęte są w pozycji „Przychody z działalności
nieodpłatnej pożytku publicznego”. Tam też ujęte są: otrzymane darowizny oraz dodatni wynik za
2012 roku (przeniesiony na cele statutowe 2013 r.). W pozycji „Przychody z działalności odpłatnej
pożytku publicznego” RZiS ujęte są wpłaty na rzecz edukacji uczniów w prowadzonym Liceum.
Natomiast w pozycji „Dotacje” RZiS znajdują się: dotacja na prowadzone Liceum (z budżetu JST),
dotacje i dofinansowania projektów edukacyjnych ze środków MEN, NBP oraz bezzwrotnej
pomocy przyznanej na podstawie jednostronnej deklaracji Rządu Stanów Zjednoczonych Ameryki
Północnej.
W kosztach działalności statutowej ujęto koszty statutowe i administracyjne (prowadzonych
projektów edukacyjnych i liceum). W przypadku RZiS pozycja „Koszty z działalności nieodpłatnej
pożytku publicznego” obejmuje też koszty administracyjne, natomiast pozycja „Koszty z
działalności odpłatnej pożytku publicznego” obejmuje koszty prowadzonego Liceum, pomniejszone
o koszty przyporządkowane rozliczonej dotacji z JST.

2.

Ustalenie dochodu/straty do CIT8 za rok podatkowych za 2013.

Przychód ogółem
- wynik ubiegłego roku
Przychód ogółem
Koszty ogółem
Wynik

4 026 176,01
- 2 103 279,67
1 922 896,34
1 286 469,42
636 426,92

dochód bilansowy
dochód podatkowy

2 101 480,77
636 426,92

Różnica 1 465 053,85 wynika
+ 2 103 279,67 to wynik za 2012 rok
- 638 225,82 koszt rozliczony z dotacji

3.

Nieplanowanych odpisów amortyzacyjnych nie było

IV.

STRUKTURA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
Wyszczególnienie

Środki pieniężne w kasie
- kasa podstawowa
- kasa pomocnicza
- kasa Olimpiada

Stan na 31.12.2013
1 667,39
224,25
1 441,15
1,99

Środki pieniężne na rachunku bankowym

2 170 536,12

- rachunek podstawowy
- rachunek pomocniczy 1%
- subkonto /Olimpiada I/
- subkonto/Olimpiada II/
- subkonto/Olimpiada III/
- subkonto
- lokaty

20 114,13
0,00
27 705,72
12 104,47
8 083,49
62 528,31
2 040 000,00

OGÓŁEM

2 172 203,51

V.

INNE INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

1. Informacja o zatrudnieniu

Wyszczególnienie
osoby na etatach

Stan na 31.12.2013 r.
4

2. Jednostka zatrudnia pracowników na umowę o dzieło, umowę zlecenie.

