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Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy
od 01 stycznia do 31 grudnia 2012 roku

Zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowoSci z dnia 29 wrze5nia 1994 roku z po2niejszymi
zmianami Zarzqd Fundacji jest zobowiqzany zapewnid sporzqdzenie rocznego sprawozdania
finansowego dajqcego prawidlowy i rzetelny obraz sytuacji majqtkowej i finansowej Fundacji
na koniec roku obrotowego oraz wyniku finansowego za ten rok.

Elementy sprawozdania finansowego zostaly przedstawione w niniejszyrn dokumencie
w nastgpujqcej kolejnoSci:

Worowadzenie

Bilans na dzieh 31 grudnia 2012 roku wykazujqcy po stronie aktyw6w i pasyw6w '
kwotg 403 256,99 zlotych

Rachunek zysk6w i strat za rok obrotowy od 01 stycznia do 31 grudnia 2012 roku
wykazujqcy zysk netto w kwocie 24 006,37 zlotych

lnformacja dodatkowa

Strona
2

Spolka odpowiedzialna za prowadzenie
ksiqg rachunkowych

Consultants Sp. z o.o

Warszawa. dnia 31 marca 2013 roku



Sprawozdanie finansowe 2012 r. - Fundacja Gessel dla Muzeum Narodowego w Warszawie

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

,
1. lnformacje o Fundacji

a. Fundacja o nazwie ,,Fundacja Zbior6w Sztuki Wspolczesnej Muzeum Narodowego"
ustanowiona zostala przez Muzeum Narodowe w Warszawie z siedzibq w Warszawie,
reprezentowane ptzez dyrektora w osobie Ferdynanda B. Ruszczyca oraz gl6wnq ksiqgowq
w osobie Katarzyny Dziechciarz oraz kancelariq prawniczq ,,Beata Gessel i Wsp6lnicy
Sp. z o.o." z siedzibq w Warszawie reprezentowanq pzez Beatq Gessel w dniu 11 paldziernika
1996 roku.
Ustanowienie Fundacji zostalo potwierdzone aktem notarialnym sporzqdzonym w Kancelarii
Notarialnej Roberta Dora i Andrzeja Minorka w Warszawie- Repertorium nr A 8157/96.
W 2010 roku Fundacja zmienila nazwe na,,Fundacja Gessel dla Muzeum Narodowego
w Warszawie". Dnia 14 wrzeSnia 2010 r. zostal dokonany wpis do Krajowego Rejestru
Sqdowego dotyczqcy zmiany nazwy Fundacji.

b. Siedziba Fundacji mie6ci siq w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 3.

c. Fundacja wpisana jest do Krajowego Rejestru Sqdowego - rejestru Stowarzyszeh, Innych
Organizacji Spolecznych i Zawodowych, Fundacji otaz Publicznych Zaklad6w Opieki
Zdrowotnej - pod numerem KRS 0000110346

d. W sklad Zarzqdu Fundacji w okresie od 01.01 .2012 do 31.12.2012 wchodzili:
. Dorota Monkiewicz - Prezes Zarzqdu
o Paulina Rymkiewicz-Kalinowska - Dyrektor Generalny

Dnia 17 maja 2013 r. dokonano wpisu do Krajowego Rejestru Sqdowego zmieniajqcego sklad
Zarzqdu Fundacji. Zarzqd reprezentuje Paulina Rymkiewicz Kalinowska - Prezes.

e. Celem Fundacji zapisanym w Statucie jest wspieranie dzialalnoSci Muzeum Narodowego
w Warszawie w zakresie poszerzania, przechowywania, udostgpniania i promocji zbior6w
polskiej sztuki wsp6lczesnej Muzeum Narodowego w Warszawie.
Fundacja realizuje sw6j celw szczeg6lno6ci poprzez:
. organizowanie i finansowanie zakup6w dziel sztuki wsp6lczesnej polskich artyst6w

ze szczeg6lnym uwzglgdnieniem prac powstalych po 1980 roku z zakresu malarstwa,
ze2by, grafiki i,,innych medi6w";

. finansowanie programow naukowo-badawczych w zakresie historii sztuki wsp6lczesnej
oraz problem6w konsenivatorskich dziet sztuki wsp6lczesnej; udzielanie pomocy
finansowej w zakresie organizacji konferencji naukowych, odczyt6w, spotkah na temat
polskiej sztuki wsp6lczesnej; finansowanie publikacji na temat polskiej sztuki
wsp6lczesnej, opracowah i druku katalog6w zbior6w i material6w promocyjnych Fundacji;

. finansowanie organizacji ekspozycji stalych, wystaw czasowych w kraju i za granicq
w zakresie zbior6w polskiej sztuki wsp6lczesne1;

. organizowanie i finansowanie imprez publicznych (koktajli, bankiet6w, bal6w
charytatywnych oraz innych tego rodzaju inicjatyw) w intencji pozyskania Srodk6w
na realizacjq cel6w Fundacji.

f. W celu realizacji zamierzen Fundacja mo2e prowadzie dzialalnoS6 zmierzajqcq do gromadzenia
Srodk6w finansowych i d6br materialnych.

g. Fundacja posiada nadany jej numer identyfikacji podatkowej NIP 526-23-85-452 oraz
REGON 012642114

2. Zasady przyjgte pzy spotzEdzeniu sprawozdania finansowego

Niniejsze sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01.01.2012 do 31 .12.2012 i zostalo
sporzqdzone przy zaloZeniu, 2e Fundacja bgdzie kontynuowa6 dzialalno5d statutowq w dajqcej sig
przewidzied przyszloSci otaz 2e nie zamieza ani nie musi zaniecha6 dzialalnoSci lub istotnie
zmniejszy6 jej zakresu. Zgodnie z wiedzq Zarz4du Fundacji nie istniejq okolicznoSci wskazujqce
na zagrozenie kontyn uowa n ia dziala I n o6ci przez Fu nd acje.

Wprowadzenie i informacja dodatkowa stanowiq integralnq czg56 sprawozdania finansowego



Sprawozdanie finansowe 2012 r. - Fundacja Gessel dla Muzeum Narodowego w Warszawie

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

3. Zastosowane zasady i metody rachunkowo6ci

Zasady rachunkowoSci przyjqte przy sporzqdzaniu sprawozdania finansowego sq zgodne z Ustawq
o RachunkowoSciz 29 wrzeSnia 1994 roku zp62niqszymizmianami, zwanq dalej Ustawq.

Aktywa i pasywa wycenia siq po koszcie historycznym. Nie bylo zmiany wyceny w stosunku do roku
poprzedniego.

a. Nale2no6ci i zobowiqzania

Nalezno6ci i zobowiqzania w walucie polskiej wykazywane sq wedlug wartoSci podlegajqcej
zaplacie. Nalezno5ci i zobowiqzania w walutach obcych w momencie powstania ujmowane
sq wedlug Sredniego kursu ustalonego przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego dla danej
waluty obcej. Dodatnie lub ujemne r62nice kursowe powstajqce w dniu platnoSci wynikajqce
z ro2nicy pomigdzy kursem waluty na ten dzieh, a kursem waluty w dniu powstania nale2no6ci lub
zobowiqzania, odnoszone sq odpowiednio na przychody lub koszty operacjifinansowych.

Nierozliczone na dzieh bilansowy naleZnoSci i zobowiqzania w walucie obcej wycenia siq
odpowiednio wedlug Sredniego kursu ustalonego pzez Prezesa Narodowego Banku Polskiego dla
danej waluty obcej. Wycena aktyw6w wyraZonych w walucie obcej na dziefi bilansowy nie mo2e
przy tym byc wyzsza, a pasyw6w ni2sza od ich wartoSci przeliczonej na walutg polskq wedlug
Sredniego kursu ustalonego przez NBP na ten dzieh.

b, Srodki pienig2ne

Krajowe Srodki pienigZne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia siq wedlug wartoSci
nominalnej. Wplyw walut na dewizowy rachunek bankowy wycenia sig wg kurs6w kupna walut,
stosowanych na ten dziert przez bank prowadzqcy rachunek dewizowy, zaS rozchod walut wycenia
siq wg kursu sprzedaZy banku stosowanego na dzieh ich rozchodu. Na dzieh bilansowy Srodki
pienigzne wycenia sig wedlug kursu kupna stosowanego przez bank, z kt6rego usNug jednostka
kozysta. Wycena bilansowa nie moZe byd wyZsza od ich wartoSci przeliczonej na walutq polskq
wg Sredniego kursu ustalonego przez NBP na ten dziefi. Ustalone na koniec roku obrotowego
r6Znice kursowe wptywajq na wynik finansowy bgdqc odnoszone odpowiednio na przychody lub
koszty operacj i finansowych.

c. Fundusze

Fundusz statutowy wykazuje siq w wysokoSci okreSlonej w umowie lub statucie i wpisanej
w rejestrze sqdowym, powiqkszony o wypracowany zysk lat kolejnych.

d. Wynik finansowy

Na wynik finansowy sklada siq: wynik na dzialalnoSci statutowej, wynik na pozostalej dziaNalnoSci
operacyjnej, wynik na dzialalno6ci finansowej, obowiqzkowe obciq2enie wyniku oraz wynik
na operacjach nadzwyczajnych. Fundacja stosuje wariant por6wnawczy rachunku zysk6w i strat.

Pzychodami z dzialalno5ci statutowej sq otrzymane darowizny na cele statutowe oraz inne
przychody okreSlone statutem.

Kosztami realizacji zadafi statutowych sq koszty ponoszone na dzialalno56 okre5lonq w statucie.

Koszty administracyjne sq to koszty ponoszone na biezqcq dzialalno6c Fundacji

Pozostale przychody i koszty operacyjne sq to koszty i przychody nie zwiqzane bezpo6rednio
z normalnq dzialalno6ciq, wplywajqce na wynik finansowy.

Przychody finansowe sq to nale2ne przychody z operacji finansowych, natomiast koszty
finansowe sq to poniesione koszty operacji finansowych: odsetki, prowizje.

Wprowadzenie i informacja dodatkowa stanowiq integralnq czg6c sprawozdania finansowego



Sprawozdanie finansowe 2012 r. - Fundacja Gessel dla Muzeum Narodowego w Warszawie

BILANS
na dzieh 31 grudnia 2012roku

Aktywa

A. Aktywa trwale

l. Warto6ci niematerialne iprawne

ll. Rzeczowe aktywa trwale

ll l . Nale2no5cidlugoterminowe

lV. Inwestycjedlugoterminowe

V. Dlugoterminowerozliczeniamigdzyokresowe

Razem aktywa trwale

B, Aktywa obrotowe

l. Zapasy

ll. Nale2noSci kr6tkoterminowe
Nale2noSci od pozostalych jednostek

z tytulu doStaw i uslug
z tytulu podatk6w, ubezpieczefi spolecznych i in.
tnne

Razem nale2no6ci kr6tkoterm i nowe

lll. Inwestycje kr6tkoterminowe

Kr6tkoterminowe aktywa finansowe
Srodki pienig2ne i inne aktywa pienig2ne

lV. Kr6tkoterm i nowe rozl iczenia m i gdzyokresowe

Razem aktywa obrotowe

Aktywa razem

Stan na Stan na
31 grudnia 2012 31 grudnia 2011

zl zl

Informacja

Dodatkowa

388 503,45

0,00

0,00

0,00

0,00

388 503,45

0,00

0,00

0,00

0,00

388 503,45 388 503,45

0,00 0,00

0,00
7 865,00

0,00
7 865,00

0,00
8 023,73

0,00
8 023,73

6 888,54 5 202,59

0,00

14753,54 13 226,32

403 256,99 401729,77

0,00

Wprowadzenie i informacja dodatkowa stanowiq integralnq czgS6 sprawozdaniafinansowego



Sprawozdanie finansowe 2012 r. - Fundacja Gessel dla Muzeum Narodowego w Warszawie

BILANS
na dzief 31 grudnia 2012 roku (c.d.)

Pasywa

A. Kapital (fundusz) wlasny
l. Fundusz statutowy
Vlll. Zysk (strata) netto
Razem kapital wlasny

Informacja
Dodatkowa

Stan na Stin na

31 grudnia 2012 31 grudnia 2011
z l - o

375 382,27 370 312,67
24 006,37 5 069,60

399 388,64 375 382,27

B.

t .

il.

i l t .

Zobowiqzania i rezerwy na zobowiqzania

Rezenruy na zobowiqzania

Zobowiqzania dlu g oterm i n owe

Zobowiqzania kr6tkoterm inowe
Wobec pozostalych jednostek

z tytulu dostaw i uslug
z tytulu podatk6w, cel, ubezpieczefi i in. Swiadczefi
z tytulu wynagrodzefi
tnne

Razem zobowiqzania kr6tkoterminowe

Rozliczenia m iqdzyokresowe

Razem zobowiqzania i rezerwy na zobowiqzania

Pasywa razem

3 868,35 26 347,50

403 256,99 401729,77

0,00

0,00
2 475,00
1 365,00

28,35
3 858,35

0,00

0,00

0,00

26 055,00
0,00
0,00

292,50
26 347,50

0,00tv.

Wprowadzenie i informacja dodatkowa stanowiq integralnq czg56 sprawozdania finansowego
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RACHUNEK ZYSKOW I STRAT
za rok obrotowy od 01 stycznia do 31 grudnia 2012 roku
(wariant por6wnawczy)

Informacja

Dodatkowa

6

zl

25 877,10

0,00

zl

5 398,60

0,00

12 miesiqcy do 12 miesiqcY do

31 grudnia 2012 31 grudnia 2011

A. Przychody z dziatalno6ci statutowej

B. Koszty realizacji zadari statutowych

C. Wynik na dzialalnoSci statutowej (A-B)

D. Koszty administracyjne

Amortyzacja

Zu2y cie material6w i energii

Uslugi obce

Podatki i oplaty

Wynagrodzenia

Ubezpieczenia spoleczne i inne Swiadczenia

Pozostale koszty rodzajowe

WartoS6 sprzedanych towar6w i material6w

Razem koszty administracYjne

E. Pozostale paychody (nie wymienione w poz' A i G)

F. Pozostale koszty (nie wymienione w poz. B,D i H)

G. Paychody finansowe

H. Koszty finansowe

L Wynik brutto na caloksztalcie dzialalnoSci
(C-D+E-F+G-H)

J. Zyski i straty nadzwyczajne

K. Wynik finansowy og6lem (ltJ)

L. Podatek dochodowy

M. Zysk (strata) netto (K-L) 24 006,37 5 069,60

25 877,10

0,00
0,00

267,00
0,00

1500,00
0,00
0,00
0,00

5 398,60

0,00
88,62

240,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

1 767,00

0,00

103,73

0,00

0,00

328,62

250,00

0,38

0,00

0,00

24 006.37 5 069,60

0,00 0,00

24 006,37

o,oo

5 069,60

0,00

Wprowadzenie i informacja dodatkowa stanowiq integralnq czg56 sprawozdania finansowego



Sprawozdanie finansowe 2012 r. - Fundacja Gessel dla Muzeum Narodowego w Warszawie

DODATKOWE INFORMACJE I OBJASruIEruIA

1. Warto6ci niematerialne i prawne

Wykazana na dzieh 31.12.2012 r. wartoS6 388 503,45 zl dotyczy zakupionych praw autorskich
do obraz6w, fotografii i innych dziel.

2. Naleino6ci kr6tkoterminowe

Wykazana na dzieh 31.12.2012 r. nale2no56 w kwocie 7 865,00 zl dotyczy rozrachunk6w
z Urzqdem Skarbowym z tytulu podatku od towar6w i uslug, do rozliczenia w kolejnych okresach.

3. Inwestycje kr6tkoterminowe

Srodki pienigzne w kasie
Srodki pienigZne na biezqcym rachunku bankowym
Razem inwestycje kr6tkoterm inowe

Podatek dochodowy od os6b fizycznych

Podatek dochodowy od os6b fizycznych
2013 r.

31 grudnia 2012 31 grudnia 2011
. z l z l

2 475,00 0,00

zostaf uregulowany w ustawowym terminie, w styczniu

31 grudnia 2012
zl

0 ,00
6 888,54
6 888,54

31 grudnia 2011
zl

264,15
, 4 938.44

5 202,59

4. Wynik finansowy

Zysk netto za rok obrotowy od 01.01 .2012 do 31.12.2012 wyni6sf 24 006,37 zl '(za rok obrotowy
od 01.01 .2011 do 31.12.2011 - zysk 5 069,60 A). Zgodnie z propozycjqZarzqdu Fundacji zostanie
przeznaczony na podwyzszen ie f u nd uszu statutowego.

5. Zobowiqzania kr6tkoterminowe

Zobowi4zani a wobec pozostatych jed nostek
31 grudnia2012 31 grudnia 2011

zl zl
Zobowiqzania z tyt. dostaw i uslug

0,00

Zobowiqzania z tytulu podatk6w, cel i ubezpieczef spolecznych

26 055.00

Zobowiqzania z tytulu wynagrodzeri

Wykazana kwota 1 365,00 zl z tylulu wynagrodzeri na podstawie umowy o dzielo zostala
uregulowana w styczniu 2013 r.

Zobowiqzania - inne

Wykazana kwota 28,35 zl dotyczy nierozliczonych zaliczek.

Zob owiqzania zab ezpieczo n e n a m aj qt k u F u n d acj i

N ie istn iejq zobowiqzania zabezpieczon e na majqtku Fu ndacj i.

Wprowadzenie i informacja dodatkowa stanowiq integralnq czg56 sprawozdania finansowego
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DODATKOWE TNFORMACJE I OBJASruIEruIN

6. Paychody z dzialalno6ci statutowej

Otzymane darowizny
Przychody z tytulu odpisu 1% podatku
lnne
Razem pzychody z dzialalno6ci statutowej

31 grudnia 2012 31 grudnia 2011
zl

20 000,00
5  877 ,10

0,00

zl
0,00

5 1 0 8 , 6 0
290.00

25 877.10 5 398,60

7. Koszty administracyjne

Wykazane koszty dotyczq poniesionych wydatk6w na cele administracyjne Fundacji, na ktore
skladaly siq: prowizje bankowe oraz wynagrodzenie z tytulu umowy o dzielo.

Wprowadzenie i informacja dodatkowa stanowiq integralnq czg56 sprawozdania finansowego


