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IIINNNFFFOOORRRMMMAAACCCJJJAAA   DDDOOODDDAAATTTKKKOOOWWWAAA   –––   WWWPPPRRROOOWWWAAADDDZZZEEENNNIIIEEE   

DDDOOO   SSSPPPRRRAAAWWWOOOZZZDDDAAANNNIIIAAA   FFFIIINNNAAANNNSSSOOOWWWEEEGGGOOO   

 

Sprawozdanie finansowe Fundacji Gessel dla Muzeum Narodowego w Warszawie zostało 

sporządzone zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości. 

 Fundacja za 2014 r. sporządziła uproszczone sprawozdanie finansowe dla jednostek mikro  

wg załącznika nr 4 do ustawy o rachunkowości. 

 

Fundacja o nazwie „Fundacja Zbiorów Sztuki Współczesnej Muzeum Narodowego” 

ustanowiona została przez Muzeum narodowe w Warszawie z siedzibą w Warszawie, 

reprezentowane przez dyrektora w osobie Ferdynanda B. Ruszczyca oraz główną księgową w 

osobie Katarzyny Dziechciarz oraz kancelarię prawniczą „Beata Gessel i Wspólnicy Sp. z o.o.” z 

siedzibą w Warszawie reprezentowaną przez Beatę Gessel w dniu 11 października 1996 r. 

Ustanowienie Fundacji zostało potwierdzone aktem notarialnym sporządzonym w Kancelarii 

Notarialnej Roberta Dora i Andrzeja Minorka w warszawie – Repertorium nr A 8157/96. W 2010 

roku Fundacja zmieniła nazwę na „Fundacja Gessel dla Muzeum Narodowego w warszawie”. 

Dnia 14 września 2010 r. został dokonany wpis do Krajowego rejestru Sądowego dotyczący 

zmiany nazwy Fundacji. 

Siedziba Fundacji mieści się w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 3. 

  

1. Fundacja  wpisana jest do Krajowego rejestru Sądowego- rejestru Stowarzyszeń, Innych 

Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych Zakładów Opieki 

Zdrowotnej – pod numerem KRS 0000110346. 

2. W skład Zarządu Fundacji w okresie od 01.01.2014 do 31.12.2014 wchodzili: 

Paulina Rymkiewicz-Kalinowska- Prezes Zarządu. 

3. Celem Fundacji zapisanym w Statucie jest wspieranie działalności Muzeum Narodowego 

w Warszawie w zakresie poszerzania, przechowywania, udostępniania i promocji zbiorów 

polskiej sztuki współczesnej Muzeum Narodowego w Warszawie. 
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4. Fundacja Realizuje swój cel w szczególności poprzez: 

- organizowanie i finansowanie zakupów dzieł sztuki współczesnej polskich artystów ze 

szczególnym uwzględnieniem prac powstałych po 1980 roku z zakresu malarstwa. 

Rzeźby, grafiki i „innych mediów”; 

-finansowanie programów naukowo-badawczych w zakresie historii sztuki współczesnej 

oraz problemów konserwatorskich dzieł sztuki współczesnej, udzielanie pomocy 

finansowej w zakresie organizacji konferencji naukowych, odczytów, spotkań na temat 

polskiej sztuki współczesnej; finansowanie publikacji na temat polskiej sztuki 

współczesnej, opracowań i druku katalogów zbiorów i materiałów promocyjnych 

Fundacji; 

-finansowanie organizacji ekspozycji stałych, wystaw czasowych w kraju i za granicą w 

zakresie zbiorów polskiej sztuki współczesnej; 

-organizowanie i finansowanie imprez publicznych (koktajli, bankietów, balów 

charytatywnych oraz innych tego rodzaju inicjatyw) w intencji pozyskania środków na 

realizację celów Fundacji. 

W celu realizacji zamierzeń Fundacja może prowadzić działalność zmierzającą do 

gromadzenia środków finansowych i dóbr materialnych. 

5. Fundacja dokonała zgłoszenia rejestracyjnego w: 

 Krajowym Rejestrze Podmiotów Gospodarki Narodowej i otrzymała numer 
REGON 012642114 

 Urzędzie Skarbowym, jako podatnik podatku od towarów i usług i otrzymała numer 
identyfikacji podatkowej 526-23-85-452. 

Spółdzielnia posiada osobowość prawną. Czas trwania działalności Spółdzielni zgodnie z jej 
statutem jest nieograniczony. 

1.1 Okres objęty sprawozdaniem finansowym 

Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku. 

1.2 Założenie kontynuacji działalności 

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności  
przez Fundację w dającej się przewidzieć przyszłości, gdyż nie istnieją okoliczności wskazujące na 
zagrożenie kontynuowania przez nią działalności. 

1.3 Przyjęte zasady rachunkowości  

Wyceny aktywów i pasywów dokonano zgodnie z zaleceniami rozdziału 4 ustawy z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości. 
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 Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne – według cen nabycia lub 

kosztów wytworzenia, lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków 

trwałych), pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy z 

tytułu trwałej utraty wartości, 

 Środki trwałe w budowie – w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim 

związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej 

utraty wartości, 

 Udziały w innych jednostkach oraz inne inwestycje zaliczone do aktywów 

trwałych – według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości 

lub według wartości godziwej, wartość w cenie nabycia można przeszacować do wartości 

w cenie rynkowej, a różnicę z przeszacowania rozliczyć zgodnie z art. 35 ust. 4, 

 Inwestycje krótkoterminowe- według ceny (wartości) rynkowej albo według ceny 

nabycia lub ceny (wartości) rynkowej, zależnie od tego, która z nich jest niższa, a 

krótkoterminowe inwestycje, dla których nie istnieje aktywny rynek w inny sposób 

określonej wartości godziwej, 

 Rzeczowe składniki aktywów obrotowych- według cen nabycia lub kosztów 

wytworzenia nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy, 

 Należności i udzielone pożyczki- w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem 

ostrożności, 

 Zobowiązania – w kwocie wymagającej zapłaty, przy czym zobowiązania finansowe, 

których uregulowanie zgodnie z umową następuje drogą wydania aktywów finansowych 

innych niż środki pieniężne lub wymiany na instrumenty finansowe – według wartości 

godziwej, 

 Kapitały (fundusze) własne oraz pozostałe aktywa i pasywa – w wartości 

nominalnej. 

 Wynik finansowy- na wynik finansowy składa się wynik na działalności statutowej, 

wynik na pozostałej działalności operacyjnej, wynika na działalności finansowej, 

obowiązkowe obciążenia wyniku oraz wynik na operacjach nadzwyczajnych. Fundacja 

stosuje wariant porównawczy rachunku zysków i strat przewidzianych dla jednostek 

mikro. 

 

 

Dane liczbowe wpływające na sprawozdanie finansowe 

Aktywa 31.12.2013 31.12.2014 +wzrost/-spadek 

Aktywa trwałe, w tym: 388503,45 503503,45 +115000,00 

Wartości niematerialne  

i prawne 
388503,45 503503,45 +115000,00 

 

Fundacja posiada wartości niematerialne i prawne o wartości 503503,45 zł. Wykazana wartość 

dotyczy zakupionych praw autorskich do obrazów, fotografii i innych dzieł. Wartość wartości 

niematerialnych i prawnych wzrosła w porównaniu do roku poprzedniego o kwotę 115000,00 zł 
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na skutek zakupionej pracy „Lekcja” Jarosława Kozłowskiego w ramach programu ze środków 

Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 

 Środki trwałe w budowie nie występują. 

 Fundacja nie posiada gruntów w użytkowaniu wieczystym. 

 Fundacja nie posiada prawa własności budynków i budowli. 

 

 

Aktywa 31.12.2013 31.12.2014 +wzrost/-spadek 

Aktywa obrotowe, w tym: 18722,93 19841,49 +1118,56 

Należności krótkoterm. 7888,00 8194,00 +306,00 

Inwestycje 

krótkoterminowe, w tym: 
10493,29 11647,49 +1154,20 

Środki pieniężne na 

rachunkach bankowych 
10493,29 11647,49 +1154,20 

Krótkoterminowe 

rozliczenia 

międzyokresowe 

341,64 0 -341,64 

 

Inwestycje krótkoterminowe – są to środki zdeponowane na rachunku bieżącym.  

Stan środków na rachunku bankowym na koniec roku kształtował się na poziomie 11647,49 zł. 

 

Należności krótkoterminowe – wykazana na dzień 31.12.2014 r. należność w kwocie 8194 zł 

dotyczy rozrachunków z Urzędem Skarbowym z tytułu podatku od towarów i usług do 

rozliczenia w kolejnych okresach. 

 

Pasywa 31.12.2013 31.12.2014 +wzrost/-spadek 

Kapitał własny, w tym 405576,38 519504,94 +113928,56 

Kapitał podstawowy 399388,64 405576,38 +6187,74 

Wynik finansowy netto za 

rok obrotowy 
6187,74 113928,56 +107740,82 

Zobowiązania i rezerwy 

na zobowiązania, w tym: 
1650,00 3840,00 +2190,00 

Zobowiązania 1650,00 3840,00 +2190,00 
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krótkoterminowe 

 

Wynik finansowy netto za rok obrotowy obrazuje nam efekt działalności Fundacji w ciągu 

roku obrotowego. W 2014 r. Fundacja wygenerowała zysk w wysokości 113928,56 zł.  

Zgodnie z propozycją Zarządu Fundacji zostanie on przeznaczony na podwyższenie funduszu 

statutowego. 

 

 Zobowiązania zabezpieczone na majątku Fundacji nie występują. 

 Zyski i straty nadzwyczajne nie wystąpiły. 

 

Informacje i objaśnienia do rachunku zysków i strat 

Struktura przychodów 

Przychody  
w tym:   
Dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 80000,00 
Darowizny 29000,00 
1% 11409,40 
Ogółem przychody                           120409,40           

        
Słownie: sto dwadzieścia tysięcy czterysta dziewięć złotych 40/100 

 

 

 

        Bilans  Fundacji Gessel dla Muzeum narodowego w Warszawie za rok 2014 zamyka się 

sumą bilansową w kwocie 523344,94 zł i zyskiem w kwocie 113928,56 zł. 

 

 
 
 

 

 

 


