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Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się w wartości początkowej
pomniejszonej o odpisy amortyzacyjne. Środki trwałe pochodzące z zakupu wycenia się w
cenie nabycia, na którą składa się cena zakupu powiększona o ewentualne koszty zakupu (np.
koszty transportu, załadunku, wyładunku, ubezpieczenia, opłat notarialnych) oraz koszty
związane z przystosowaniem składnika majątku do używania. Cenę zakupu stanowi cena
należna dostawcy za dany składnik aktywów, wraz z kwotą podatku VAT, gdyż nie podlega on
zwrotowi w Fundacji.

Składniki majątkowe, których cena nabycia lub koszt wytworzenia wynoszą:
- do kwoty 10.000,00 PLN – ujmuje się w środkach trwałych / wartościach niematerialnych i
prawnych o niskiej wartości i amortyzuje jednorazowo w miesiącu przyjęcia do używania,
- powyżej kwoty 10.000,00 PLN – zalicza się do środków trwałych / wartości niematerialnych i
prawnych i amortyzuje zgodnie z tabelą amortyzacyjną.

Każdy środek trwały klasyfikowany jest zgodnie z Klasyfikacją Środków Trwałych (KŚT) i
amortyzowany od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia do używania.
W Fundacji stosuje się metodę liniową amortyzacji.
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Wynik finansowy lat poprzednich jest wykazywany w Fundacji narastająco,
bezpośrednio w bilansie w pozycji:
A. Fundusze własne
- Zysk (strata) z lat ubiegłych lub
- Fundusz statutowy (po decyzji o przeniesieniu na fundusz organu zatwierdzającego
sprawozdanie) i jest on oddzielony od wyniku roku bieżącego wykazywanego w:
- Zysk (strata) netto.
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Sprawozdanie finansowe sporządzane jest zgodnie z załącznikiem numer 6 do ustawy o
rachunkowości.                                                                                      

Sprawozdanie organizacji składa się z trzech części:
- bilansu
- rachunku zysku i strat
- informacji uzupełniającej, na którą składa się: wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
informacja dodatkowa
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Podstawowe zasady rachunkowości stosowane w Fundacji:

• należności i zobowiązania ujmowane są w księgach rachunkowych w wartości nominalnej
wynikającej z dowodów księgowych. Nominalne zobowiązania powiększa się o odsetki
należne na dzień bilansowy tylko wówczas, gdy Jednostka ma pewność że wystąpi
konieczność zapłaty tych odsetek.

• krajowe środki pieniężne ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej.

Przyjęte zasady (politykę) rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych
latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny
aktywów i pasywów (w tym także dokonywania odpisów amortyzacyjnych i umorzeniowych).
Wynik finansowy i sprawozdanie finansowe sporządza się tak, aby za kolejne lata informacje z
nich wynikające były porównywalne.
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FUNDACJA PROKURATORÓW I 
PRACOWNIKÓW 
PROKURATURY IM. IRENY 
BABIŃSKIEJ

01.01.2020 - 31.12.2020

zł

2020
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311 042,75
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0,00
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0,00

0,00
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-17 694,47
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Liczba dołączonych opisów: 1 Liczba dołączonych plików: 1



Informacja dodatkowa

Informacja dodatkowa została sporządzona zgodnie z załacznikiem nr 6 ustawy o rachunkowości
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Załącznik nr 6 
 
 

ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU 
FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY , DLA 

JEDNOSTEK, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 2 USTAWY Z DNIA 
24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I 

O WOLONTARIACIE, Z WYJĄTKIEM SPÓŁEK KAPITAŁOWYCH , ORAZ 
JEDNOSTEK, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 PKT 1 I 2 TEJ 

USTAWY  
 
 
 

Informacja dodatkowa 
 

 
1. Informacje o wszelkich zobowiązaniach finansowych, w tym z tytułu dłużnych 

instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych 
nieuwzględnionych w bilansie, ze wskazaniem charakteru i formy wierzytelności 
zabezpieczonych rzeczowo - Fundacja posiada zobowiązanie finansowe w 
kwocie 182,93 zł. Są to zobowiązania wobec kontrahentów.  

 
2. Informacje o kwotach zaliczek i kredytów udzielonych członkom organów 

administrujących, zarządzających i nadzorujących, ze wskazaniem 
oprocentowania, głównych warunków oraz wszelkich kwot spłaconych, 
odpisanych lub umorzonych, a także zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu 
tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju, ze wskazaniem kwoty ogółem 
dla każdej kategorii - Fundacja nie udzieliła pożyczki ani innego świadczenia 
o podobnym charakterze członkom organów administrujących, 
zarządzających, i nadzorujących. 

 

3. Uzupełniające dane o aktywach i pasywach 
 

 W roku 2020 nie dokonano zakupu niskocennych środków trwałych.  
 

 Podstawowym celem Fundacji zgodnie ze statutem jest finansowanie ochrony 
zdrowia obecnych i byłych pracowników Prokuratury RP oraz najbliższych 
członków ich rodzin.  
Celem Fundacji jest również podejmowanie inicjatyw edukacyjnych i naukowo-
badawczych w zakresie problematyki prawnej. 
Fundacja może także prowadzić i wspierać finansowo działalność polegającą na 
podnoszeniu kwalifikacji zawodowych pracowników Prokuratury RP, z 
wyłączeniem indywidualnych form edukacyjnych. 

 

 Organizacja posiada statut organizacji pożytku publicznego. 
Działalność statutowa zwolniona jest z podatku dochodowego zgodnie z art. 17, 

ust. 1, pkt. 6c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. 
 

 Rozliczenia międzyokresowe kosztów z roku 2019 w kwocie 266,22 zł zostały 

zaksięgowane w koszty roku 2020 (odnowienie domeny, utrzymanie serwera).  
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4. Informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł: 
 
Przychody Fundacji w roku 2020 zgodnie ze statutem stanowiły darowizny 
(ogólne i celowe) – głównie obecnych i byłych pracowników Prokuratury RP, 1% 
OPP. 

 
 

Wyszczególnienie                                                             kwota za 2020r.                

Przychody ogółem                             311.042,75                   

 
w tym: 
Darowizny ogólne:                                                           153.647,07 
Darowizny celowe:                                          11.528,00 
Przychody z 1% podatku dochodowego:                                         145.867,68 
   
     
5. Informacje o strukturze poniesionych kosztów 

 
Informacja o strukturze kosztów stanowiących świadczenie pieniężne i niepieniężne 
określone statutem oraz o strukturze kosztów administracyjnych 
 
 

Wyszczególnienie                                                           kwota za 2020r.         

Koszty ogółem                                                221.817,09          

 
w tym: 
1. Koszty działalności operacyjnej, czyli podstawowe 

koszty działalności statutowej:                                                            200.928,73 
 

FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH                                             41.433,51 

 udzielona pomoc podopiecznym zgodnie ze statutem / darowizny:          30.559,81 

 bal charytatywny na rzecz podopiecznych:          10.873,70 
 

FINANSOWANE Z 1% OPP OGÓLNEGO                 105.659,71                                       

 sfinansowanie kosztów leczenia dla podopiecznych 
 

FINANSOWANE z 1% CELOWEGO                             53.835,51            

 sfinansowanie kosztów leczenia dla podopiecznych 
 
2. Koszty ogólne związane z funkcjonowaniem Fundacji:                       20.888,36 

Koszty zużytych materiałów i energii                                                                73,50 
Koszty usług:                                                                                              20.664,86 
Podatki i opłaty:                   150,00 
 
Fundacja wydatkowała w roku 2020 kwotę 10.873,70 zł na reklamę 1% podatku 
OPP. 
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6. Propozycja podziału wyniku finansowego: 
Wynik finansowy na koniec roku 2020 wynosi (plus) 89.225,66 zł. Zostanie on w 
całości wydatkowany na cele statutowe fundacji w latach kolejnych. 

 
7. Na dzień 31.12.2020r. fundusz statutowy nie zmienił się i wyniósł 199.090,42 zł, z 

czego 60.000,00 zł stanowi fundusz założycielski. 
 
8. Fundacja w roku 2020 uzyskała przychody z tytułu 1% w wysokości 145.867,68 zł.  

Kwota w wysokości 159.495,22 zł w roku 2020 została wydatkowana na pomoc 
podopiecznym zgodnie ze statutem (jest to kwota 1% z roku 2020 oraz 
niewydatkowane 1% z lat wcześniejszych).  
 

9. Różnice podatkowe i bilansowe 
 

Znak Kwota Wyjaśnienie pozycji 

 311.042,75 Przychód bilansowy = przychód podatkowy 

 221.817,09 Koszt bilansowy 

- 166,46 Koszty członków Rady Fundacji (organu stanowiącego) – art. 16, ust. 1, 
pkt.38a 

- 190.055,03 Udzielone darowizny – art. 16, ust. 1, pkt. 14 ustawy o podatku 
dochodowym od osób prawnych  

= 31.595,60 Koszt podatkowy 

 279.447,15 Dochód podatkowy 

 
Data sporządzenia: 29-01-2021r. 
                                                 


