Warszawa, dn. 20.05.2014
Sprawozdanie merytoryczne z działalności
Fundacji alter eko w 2013 roku.

1.
Nazwa: Fundacja alter eko
Adres siedziby: ul. Kujawska 3/1, 00-793 Warszawa
KRS: 0000448852
Data wpisu w KRS: 25.01.2013r
REGON: 14650693000000
NIP: 5213643322
Zarząd:
Kamila Musiatowicz – Prezes Zarządu
Magdalena Krajewska – Wiceprezes Zarządu
Członkowie Zarządu nie otrzymują wynagrodzenia za pracę w Zarządzie Fundacji.
Zespół Fundacji:
Zespół Fundacji alter eko w 2013r. stanowiły osoby zaangażowane w realizację
poszczególnych zadań wykonywanych w bieżącym roku zatrudniane na podstawie umowy o
dzieło. Łącznie Fundacja zatrudniła ok. 15 osób. Zespół stanowiły zarówno członkinie Zarządu
Fundacji, jej Rady, a także specjaliści merytoryczni i edukatorzy z zakresu edukacji
ekologicznej oraz artystycznej. W działalność Fundacji zaangażowani byli także
wolontariusze, którzy w różnorodny sposób wspierali realizowane projekty w zależności od
wiedzy i umiejętności. Fundacje wspierała również stażystka z Urzędu Pracy. Zespół Fundacji
jest wykwalifikowany merytorycznie, a dzięki bogatemu doświadczeniu dysponuje dużym
potencjałem do realizacji działań i projektów statutowych.

Cele statutowe Fundacji:
Celem fundacji jest propagowanie i realizowanie działań edukacyjnych w zakresie: rozwoju
placówek oświatowych, zrównoważonego rozwoju, ekologii, dziedzictwa przyrodniczego,
kulturowego, rozwoju przedsiębiorczości oraz kształtowania postaw obywatelskich
w społeczeństwie.
2. Cel swój Fundacja realizuje przez:
a) działalność na rzecz rozwoju edukacji i wspierania inicjatyw edukacyjnych, turystyki,
rolnictwa ekologicznego, rozwoju obszarów wiejskich, poszanowania dziedzictwa
przyrodniczego i kulturowego;
b) wspieranie placówek oświatowych oraz pozyskiwanie funduszy na ich rozwój i poprawę
standardów;

c) inicjowanie, wspieranie i realizowanie projektów zgodnych z celem Fundacji;
d) inicjowanie i prowadzenie badań naukowych zgodnych z celem Fundacji;
e) opracowywanie, wdrażanie i promowanie innowacyjnych rozwiązań, technologii i
produktów wzorowanych na naturze i dziedzictwie kulturowym;
f) promowanie i rozwijanie rozwiązań zwiększających autonomię i niezależność społeczności
lokalnych, zmierzających do budowy społeczeństwa obywatelskiego;
g) organizowanie i udział w konferencjach, warsztatach, odczytach, seminariach, szkoleniach,
kursach, wystawach, konkursach, targach, eventach i imprezach związanych tematycznie z
działalnością Fundacji;
h) pomoc i doradztwo w zakresie ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju;
i) promowanie zdrowia i zdrowego stylu życia;
j) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu;
k) wspieranie kultury, sztuki oraz ochrony dóbr kultury i tradycji;
l) upowszechnianie i ochronę wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także
działań wspomagających rozwój demokracji;
m) działania na rzecz dzieci młodzieży (w tym organizowanie wypoczynku dla dzieci i
młodzieży);
n) międzynarodową współpracę oraz rozwijanie kontaktów między społeczeństwami, w tym
integracji europejskiej;
o) prowadzenie działań na rzecz integracji i aktywizacji zawodowej i społecznej osób
zagrożonych wykluczeniem społecznym;
p) promowanie działań wspomagających rozwój gospodarczy, w tym również
przedsiębiorczości oraz rozwój podmiotów sektora pozarządowego i spółdzielni;
r) promowanie i organizowanie wolontariatu.
s) wydawanie i upowszechnianie materiałów dydaktycznych w formie broszur, opracowań,
gier edukacyjnych, filmów edukacyjnych, spotów i innych wydawnictw zgodnych z celami
Fundacji;
t) działania na rzecz osób w wieku emerytalnym;
u) współpracę z organami władzy państwowej, samorządowej oraz instytucjami,
przedsiębiorstwami i osobami fizycznymi działającymi na terenie kraju i zagranicą w zakresie
niezbędnym dla realizacji celów Fundacji.
w) organizowanie kampanii informacyjno-edukacyjnych oraz działania w zakresie public
relations na rzecz prowadzonych przez Fundację projektów

2. Główne projekty realizowane w 2013 roku:
1. "Zazieleniamy świat z UPS - Zielony wolontariat pracowniczy” – posadzenie 2.000
sadzonek dębu w Nadleśnictwie Chojnów.
2. „Dzień Ziemi z Fundacją alter eko” – stoisko edukacyjne Fundacji alter eko podczas
obchodów „Światowego Dnia Ziemi ‘2013” na Polu Mokotowskim w Warszawie. Projekt
dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Warszawie.

3. „Planeta energii” – konkurs dla szkół na wykonanie gry planszowej na temat energii
odnawialnej. Projekt dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Warszawie.
4. „Miejski Ogród w Mieście Cypel” – prowadzenie ogólnodostępnego ogródka warzywnego
na terenie Cypla Czerniakowskiego w Warszawie a soboty i niedziele realizacja
bezpłatnych warsztatów dla najmłodszych. Projekt wsparty przez Leroy Merlin Polska Sp.
z o.o., whamaku.pl, joga –magazyn dla wyjogowanych oraz Miasto Cypel.
5. „Starbucks w Miejskim Ogrodzie” – wolontariat pracowniczy firny Starbucks. Pracownicy
zaangażowani w akcję pomagali w tworzeniu i bieżących pracach w ogrodzie, a także
zdobyli wiedzę przyrodniczą.
6. „EKOenergetyczni- warsztaty edukacyjne dla uczniów mazowieckich szkół podstawowych”
– cykl 20 warsztatów poświeconych energii odnawialnej prowadzonych w szkołach.
Projekt dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Warszawie.
7. „Warszawski Kalejdoskop Edukacyjny” – stoisko edukacyjne Fundacji alte eko podczas
rodzinnego pikniku organizowanego przez organizacje pozarządowe działające w Komisji
Dialogu Społecznego ds. Edukacji.
8. „I-Pody za elektrokody” – konkurs dla mazowieckich szkół podstawowych i gimnazjalnych
związany ze zbiórką elektroodpadów i zużytych tuszy i tonerów do drukarek. Projekt
dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Warszawie.
9. „Eko Szuk – wokół ekologii i judaizmu” - pierwsza w Polsce impreza związaną z judaizmem
i ekologią organizowana przez JCC Warszawa wraz z Jews Go Green, JCC Kraków, ZOOM i
Fundacją alter Eko, a wsparta przez Jews Go Green, projekt Centralnej Rady Żydów w
Niemczech.
10. „Zadedykuj psu budę na jesienną szarugę!” – konkurs realizowany na fecebooku,
którego finałem była akcja przekazania bud dla bezdomnych psów ze schroniska dla
zwierząt w Korabiewicach przeprowadzona na terenie sklepu Leroy Merlin w
warszawskim Ursusie. Akcja realizowana przez Fundację alter eko, Fundację
Międzynarodowy Ruch Na Rzecz Zwierząt Viva! oraz Leroy Merlin. Aplikacja na facebooku
wykonana dzięki zaangażowaniu Web soul.
11. „Kręcimy z energią” – konkurs dla mazowieckich szkół gimnazjalnych na najlepszy film o
energii odnawialnej. Finał konkursu, połączony z pokazem filmów, odbył się w Kinie LAB w
Centrum Sztuki Współczesnej w Warszawie. Projekt dofinansowany przez Wojewódzki
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
12. „Ekologicznie, kreatywnie na co dzień i od święta” – spotkanie przedświąteczne z
pracownikami Siemens Sp. z o.o.

3.
WPROWADZENIE
I INFORMACJA DODATKOWA
DO
SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
(wersja uproszczona)
Fundacja Alter eko
ZA OKRES OD 25-01-2013 DO 31-12-2013

Nazwa i siedziba jednostki
Podstawowy przedmiot działalności

Organ rejestrowy

Czas trwania działalności

Okres objęty sprawozdaniem finansowym
Czy sprawozdanie finansowe zostało
sporządzone przy założeniu kontynuowania
działalności dającej się przewidzieć w
przyszłości?
Przyjęte zasady (polityki) rachunkowości, w tym
metody wyceny aktywów i pasywów (także
amortyzacji), pomiaru wyniku finansowego oraz
sposobu sporządzenia sprawozdania
finansowego w zakresie, w jakim ustawa
pozostawia jednostce prawo wyboru.

„Fundacja Alter eko”
00-793, Warszawa, ul. Kujawska 3 m 1
Głównym zakresem działalności Fundacji jest
propagowanie i realizowanie działań
edukacyjnych w zakresie: rozwoju placówek
oświatowych , zrównoważonego rozwoju,
ekologii, dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego,
przedsiębiorczości oraz kształtowania postaw
obywatelskich w społeczeństwie.
Krajowy Rejestr Sądowy,
Rejestr Stowarzyszeń,
Numer Rejestru 0000448852,
NIP: 521-364-33-22
REGON: 146506930,
Fundacja podlega pod Urząd Skarbowy
Warszawa-Mokotów.
Czas nieokreślony, Fundacja nie posiada
oddziałów i innych jednostek organizacyjnych
sporządzających samodzielnie sprawozdanie
finansowe. W okresie sprawozdawczym nie łączy
się z innymi Fundacjami.
Od 2013-01-25 do 2013-12-31
Fundacja w roku 2014 zamierza kontynuować
działalność.

Aktywa i pasywa wyceniono według zasad
określonych ustawą o rachunkowości:
1. Amortyzacja środków trwałych i wartości
niematerialnych i prawnych - jednostka
stosuje stawki przewidziane w wykazie
rocznych stawek amortyzacyjnych,
stanowiącym załącznik do ustawy
podatkowej, metodą liniową.

2. Aktywa finansowe oraz inwestycje
wycenia się w cenach nabycia z
uwzględnieniem utraty wartości.
3. Należności wyceniane są wg wartości
wymagalnej i nie zachodziła potrzeba
tworzenia odpisu aktualizacyjnego.
4. Fundacja prowadzi rozliczenia z
kontrahentami krajowymi, w związku z
tym rozliczenia prowadzone są w
złotówkach.
5. Fundusz podstawowy zastał wskazany w
kwocie wynikającej ze statutu Fundacji
6. Fundacja nie ma obowiązku tworzenia
rezerwy na odroczony podatek
dochodowy od osób prawnych.
7. Stany i rozchody, objętych ewidencją
ilościowo-wartościową materiałów i
towarów – w cenach zakupu.
8. Koszty działalności ewidencjonują się w
zespole kosztów rodzajowych.
9. Rachunek zysków i strat sporządza się
według wariantu porównawczego.
10. Sprawozdanie finansowe składa się z :
a. Bilansu
b. Rachunku zysków i strat
c. Wprowadzenia i informacji
dodatkowej.
11. Z uwagi, iż jest to pierwszy rok
działalności Fundacji, Bilans oraz
Rachunek Zysków i strat nie posiadają
ubiegłego okresu porównawczego
12. Organem zatwierdzającym sprawozdanie
finansowe są Fundatorzy.

Nazwa Fundacji: „Fundacja Alter eko”
BILANS (Wersja uproszczona)
L.P. Treść
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
II.
Należności krótkoterminowe
III. Inwestycje krótkoterminowe
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
Aktywa razem

Stan aktywów na dzień
31-12-2013
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16 959,42
0,00
5 634,53
11 324,89
0,00
16 959,42

L.P.

Stan pasywów na dzień
31-12-2013
11 244,00
1 000,00
0,00

Treść
Pasywa
A.
Kapitał (fundusz) własny
I.
Kapitał (fundusz) podstawowy
II.
Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość
ujemna)
III.
Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy
V.
Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych
VIII. Zysk (strata) netto
IX.
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego
(wielkość ujemna)
B.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
I.
Rezerwy na zobowiązania
II.
Zobowiązania długoterminowe
III.
Zobowiązania krótkoterminowe
IV. Rozliczenia międzyokresowe
Pasywa razem

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10 244,10
0,00
5 715,32
0,00
0,00
5 715,32
0,00
16 959,42

Nazwa Fundacji: „Fundacja Alter eko”
Rachunek Zysków i Strat (Wariant porównawczy)

A.
I.

Treść
Przychody z działalności statutowej
Składki Brutto określone statutem

25-01-2013- 31-12-2013
62.524 68
0,00

II.
B.

Inne przychody określone statutem
Koszty realizacji zadań statutowych
w tym: nie stanowiące kosztu uzyskania przychodu

C.
D.
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
E.
F.
G.
H.
I.
J.
I.
II.
K.

Wynik finansowy z działalności statutowej (A-B)
Koszty administracyjne
Amortyzacja
Zużycie materiałów i energii
Usługi obce
Podatki i opłaty, w tym:
-podatek akcyzowy
Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne
świadczenia
Pozostałe koszty rodzajowe
Pozostałe przychody operacyjne
Pozostałe koszty operacyjne
Przychody finansowe
Koszty finansowe
Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności
(F + G - H)
Wyniki zdarzeń nadzwyczajnych
Zyski nadzwyczajne
Straty nadzwyczajne
Wynik finansowy ogółem

4.
W 2013r. Fundacja nie zatrudniała pracowników.
Działalność Fundacji opierała się na pracy społecznej i pracach zleconych.

62 524,68
51 012,06
36 936,88

11 512,62
1 268,52
0,00
370,36
493,16
405,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10 244,10
0,00
0,00
0,00
10 244,10

