Sprawozdanie finansowe
Za rok obrotowy od 30 stycznia do 31 grudnia 2012 r.
Fundacji Szkoła Biblijna „Hosanna”
1. Informacje o Fundacji.
Fundacja pod nazwą Fundacja Szkoła Biblijna „Hosanna” (zwana dalej "Fundacją"), którą ustanowił
Fundator Przemysław Włodzimierz Gola aktem notarialnym sporządzonym przez Notariusza Pawła
Matusiaka w jego Kancelarii Notarialnej w Warszawie przy ul. Żelaznej 67 lok. 57 (rep. A Nr
2445/2011), działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tj.: Dz. U. z
1991 r. Nr 46, poz. 203 z późn. zm.) oraz postanowień niniejszego statutu.
Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.
Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy dla spraw oświaty i wychowania.
W dniu 30 stycznia 2012 Fundacja została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Rejestrze
stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki
zdrowotnej pod numerem KRS 0000409598.
Fundacja posiada numer REGON 242854252 i została przypisana do numeru 9499Z Polskiej
Klasyfikacji Działalności (PKD), czyli jako działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie
indziej niesklasyfikowana.
Siedziba Fundacji mieści się w 42-450 Rokitno Szlacheckie, Świerczewskiego 42.
Cele Fundacji:
a. Upowszechnianie wiedzy o Biblii;
b. Propagowanie etyki chrześcijańskiej;
c. Badania nad dziedzictwem chrześcijaństwa ewangelicznego w granicach byłej i obecnej
Rzeczpospolitej Polskiej;
d. Wspieranie wspólnot kościelnych, kościołów, zborów i związków wyznaniowych w ich działalności
zbieżnej z celami statutowymi Fundacji;
e. Działanie na rzecz obrony praw człowieka, w szczególności praw wolności słowa, wyznania i
sumienia.
Formy realizacji celów statutowych:
a. Finansowanie, wydawanie i rozpowszechnianie książek, broszur, ulotek, czasopism, filmów, nagrań
dźwiękowych, programów komputerowych, opracowań multimedialnych;
b. Prowadzenie stron internetowych, w szczególności strony www.protestanci.org ;
c. Organizowanie szkoleń, kursów (stacjonarnych, zaocznych, korespondencyjnych), seminariów,
odczytów, konferencji, konferencji prasowych;
d. Prowadzenie biblioteki, muzeum, izby pamięci;
e. Prowadzenie badań poprzez analizę materiałów zawartych w bibliotekach, muzeach, prywatnych
zbiorach, zbieranie i utrwalanie wspomnień osób prywatnych na temat działalności chrześcijan wiary
ewangelicznej na ziemiach polskich, a także publikacja wyników tych badań i analiz;
f. Prace zmierzające do wydania nowego, współczesnego przekładu Pisma Świętego na język polski;
g. Zabieranie głosu w sprawach społecznych w mediach;
Niektóre zasady działania Fundacji:
a. Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.
b. Wszystkie cele Fundacji są realizowane jako działalność nieodpłatna.
c. Fundacja nie zatrudnia pracowników a swoją działalność opiera na służbie wolontariuszy. Fundator,
członkowie zarządu oraz członkowie komisji kontrolującej nie czerpią osobistych korzyści
materialnych ze służby wolontariackiej w Fundacji.

d. Fundacja nie ubiega się o dotacje i zapomogi państwowe oraz środki pomocowe Unii Europejskiej.
Skład zarządu jest następujący:
Prezes fundacji – Jekatierina Gola, ur. 23 października 1986 roku w Kujbyszewie;
Członek zarządu – Przemysław Włodzimierz Gola, ur. 15 lipca 1980 roku w Katowicach.
Zarząd Fundacji kieruje jej działalnością oraz reprezentuje Fundację na zewnątrz, a także dba o dobro
Fundacji i jej pozytywny wizerunek.
Do uprawnień Zarządu należy podejmowanie wszelkich decyzji z wyjątkiem zastrzeżonych dla
Fundatora dotyczących Fundacji, a w szczególności:
a) uchwalanie rocznych i wieloletnich programów działania oraz planów finansowych Fundacji,
b) sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,
c) sporządzanie sprawozdań z działalności Fundacji,
d) tworzenie i znoszenie zakładów i innych jednostek organizacyjnych Fundacji.
Oświadczenia woli w imieniu Fundacji we wszystkich sprawach z wyjątkiem majątkowych, składać
może każdy członek Zarządu samodzielnie.
W sprawach majątkowych wymagany jest podpis dwóch członków Zarządu działających łącznie, w
tym Prezesa.
Księgi rachunkowe Fundacja prowadzi we własnym zakresie, a dokumentacja rachunkowa
przechowywana jest w siedzibie Fundacji.
2. Sprawozdanie finansowe.
Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia
15 listopada 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek
niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzących działalności gospodarczej (Dz. U. z 2001 r. Nr
137, poz. 1539 wraz z późniejszymi zmianami).
Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 30 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. zostało
sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez Fundację w dającej się przewidzieć
przyszłości. W chwili obecnej nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania
działalności.
3. Ważniejsze zasady rachunkowości.
a. Należności wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej
wyceny, i wykazuje się w wartości netto, czyli po pomniejszeniu o odpisy aktualizujące.
Kwota wymaganej zapłaty obejmuje odsetki za zwłokę w zapłacie należności. Odsetki te
księgowane są na dobro przychodów finansowych. Wartość należności podlega aktualizacji
przy uwzględnieniu stopnia prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu
aktualizującego.
b. Do aktywów pieniężnych zalicza się aktywa w formie krajowych środków płatniczych, walut
obcych i dewiz. Aktywa pieniężne wykazuje się w wartości nominalnej, tj. łącznie z
naliczonymi odsetkami od tych aktywów.
c. Fundusz założycielski (statutowy) wykazywany jest w wysokości nominalnej określonej w
Oświadczeniu o ustanowieniu Fundacji.
d. Zobowiązania są wykazywane w kwocie wymagającej zapłaty.
e. Przychody w działalności statutowej stanowią otrzymane środki pieniężne i inne aktywa
finansowe, w szczególności: spadki, zapisy, darowizny i innego rodzaju przysporzenia

majątkowe poczynione na rzecz Fundacji przez krajowe i zagraniczne osoby fizyczne i
prawne.
f. Koszty realizacji zadań statutowych stanowią środki pieniężne i inne aktywa finansowe
wydatkowane na cele statutowe.
g. Koszty administracyjne stanowią koszty związane z funkcjonowaniem Fundacji, czyli zużycie
materiałów i energii, usługi obce, podatki i opłaty, koszty usług bankowych.
h. Do przychodów finansowych zaliczamy odsetki od lokat, wkładów bankowych i odsetki od
udzielonych pożyczek oraz dodatnie różnice kursowe.
i. Do kosztów finansowych zaliczamy odsetki od otrzymanych kredytów i pożyczek, opłacone
prowizje od zaciągniętych kredytów, zapłacone odsetki za nieterminową regulację
zobowiązań oraz ujemne różnice kursowe.
4. Bilans.
Aktywa
A. Aktywa trwałe
I. Wartości niematerialne i prawne
II. Rzeczowe aktywa trwałe
III. Należności długoterminowe
IV. Inwestycje długoterminowe
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
B. Aktywa obrotowe
I. Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych
II. Należności krótkoterminowe
III. Inwestycje krótkoterminowe
1. Środki pieniężne
2. Pozostałe aktywa finansowe
C. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
Suma aktywów

BO

Pasywa
A. Fundusze własne
I. Fundusz statutowy
II. Fundusz z aktualizacji wyceny
III. Wynik finansowy netto za rok obrotowy
1. Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)
2. Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
I. Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek
II. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne
1. Kredyty i pożyczki
2. Inne zobowiązania
3. Fundusze specjalne
III. Rezerwy na zobowiązania
IV. Rozliczenia międzyokresowe
1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów
2. Inne rozliczenia międzyokresowe
Suma pasywów

BO

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

2012
0
0
0
0
0
0
1197,08
0
0
1197,08
1197,08
0
0
1197,08

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

2012
1000
1000
0
197,08
197,08
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1197,08

5. Rachunek zysków i strat.
Rachunek Wyników
A. Przychody z działalności statutowej
I. Składki brutto określone statutem
II. Inne przychody określone statutem
B. Koszty realizacji zadań statutowych
C. Wynik finansowy na działalności statutowej
(wielkość dodatnia lub ujemna) (A–B)
D. Koszty administracyjne:
1. Zużycie materiałów i energii
2. Usługi obce
3. Podatki i opłaty
4. Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świad.
5. Amortyzacja
6. Pozostałe
E. Pozostałe przychody (niewymienione w poz. A i G)
F. Pozostałe koszty (niewymienione w poz. B, D i H)
G. Przychody finansowe
H. Koszty finansowe
I. Wynik finansowy brutto na całokształcie
działalności (wielkość dodatnia lub ujemna)
(C–D+E–F+G–H)
J. Zyski i straty nadzwyczajne:
I. Zyski nadzwyczajne — wielkość dodatnia
II. Straty nadzwyczajne — wielkość ujemna
K. Wynik finansowy ogółem (I+J)
I. Różnica zwiększająca koszty roku następnego
(wielkość ujemna)
II. Różnica zwiększająca przychody roku następnego
(wielkość dodatnia)

0
0
0
0
0

5201,59
5201,59
0
4384,93
816,66

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

619,58
175,3
27
417,28
0
0
0
0
0
0
0
197,08

0
0
0
0
0

0
0
0
197,08
0

0

197,08

6. Dodatkowe informacje i objaśnienia.
a. Fundacja nie posiada własnych środków trwałych. W trakcie roku obrotowego Fundacja
użytkowała nieodpłatnie powierzchnię biurową o powierzchni 4 m2 w budynku W
Rokitnie Szlacheckim, przy ulicy Świerczewskiego 42 użyczoną przez Fundatora.
b. Inwestycje krótkoterminowe to środki pieniężne zgromadzone:
- na rachunku bankowych w kwocie: 1180,36 zł
- w kasie gotówkowej w kwocie: 16,72 zł
c. Fundusz statutowy Fundacji na dzień 31 grudnia 2012 roku wynosi 1000 złotych. Fundusz
założycielski stanowi wkład pieniężny wniesiony i opłacony w całości przez Fundatora,
zgodnie ze statutem Fundacji.
d. Wynik finansowy za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2012 stanowi nadwyżkę
osiągniętych przychodów nad poniesionymi kosztami. Kwota ta zwiększy przychody
następnego roku obrotowego.

e. Przychody z działalności statutowej za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2012 r. wynoszą
5201,59 złotych i składają się z następujących pozycji:
- Darowizny: 5201,59 złotych
f. Koszty realizacji zadań statutowych za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2012 r. wynoszą
4384,93 złotych i składają się z następujących pozycji:
- Koszty wydruku książek i publikacji: 3632,61 złotych
- Koszty wysyłki książek i publikacji: 390,70 złotych
- Koszty ogłoszeń prasowych: 361,62 złotych
g. Koszty administracyjne za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2012 r. wynoszą 619,58 złotych i
stanowią opłaty za usługi bankowe, opłaty skarbowe i koszt zakupu materiałów.

7. Zatrudnienie.
W ciągu roku obrotowego kończącego się 31 grudnia 2012 r. Fundacja nie zatrudniała pracowników.
8. Gwarancje i poręczenia.
W ciągu roku obrotowego kończącego się 31 grudnia 2012 r. Fundacja nie udzielała gwarancji i
poręczeń.
Zarząd Fundacji jednogłośnie zatwierdził sprawozdanie finansowe Fundacji na podstawie uchwały
zarządu Fundacji z dnia 5 stycznia 2013 r., której odpis stanowi załącznik nr 1 do niniejszego
sprawozdania.
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Prezes Fundacji:

Członek zarządu Fundacji:

