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1. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.
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2. Metody wyceny aktywów i pasywów:
a) Środki trwałe
Do środków trwałych zalicza się rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym 
okresie użyteczności dłuższym niż rok, kompletnie zdatne do użytku i przeznaczone na 
potrzeby fundacji.
Wartość początkową środków trwałych stanowi cena ich nabycia lub koszt wytworzenia.
Składniki majątku (oprócz samochodów osobowych), których cena zakupu nie przekracza 
10 000,00 zł, zalicza się do wyposażenia i odnosi w ciężar kosztów. Składniki majątku, których 
cena nabycia jest niższa niż 1500,00 zł nie są ewidencjonowane i stanowią koszt uzyskania 
przychodu w momencie zakupu. Składniki o wartości początkowej przekraczającej 10 000,00 zł 
i przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok wprowadza się do ewidencji środków 
trwałych i dokonuje się odpisów amortyzacyjnych. Rozpoczęcie amortyzacji następuje nie 
wcześniej niż po przyjęciu środka trwałego do używania, a jej zakończenie – nie później niż z 
chwilą zrównania wartości umorzenia z wartością początkową.
b) Aktualizacja wartości należności i zobowiązań.
Należności i zobowiązania wykazuje się na dzień ich powstania według wartości nominalnej. 
Na dzień bilansowy wykazuje się je w kwocie wymaganej zapłaty.
c) Rozliczenia międzyokresowe kosztów.
Stosownie do zasady memoriału, w księgach rachunkowych Fundacji ujmuje się wszystkie 
osiągnięte, przypadające na jej rzecz przychody i obciążające ją koszty związane z tymi 
przychodami dotyczące danego roku obrotowego, niezależnie od terminu ich zapłaty.
d) Majątek Fundacji.
Majątek Fundacji powstaje:
Ze składek członkowskich, otrzymanych darowizn, dotacji, przychodów z odpłatnej działalności 
oraz z wpływów z Urzędów Skarbowych z tytułu odpisów 1% dokonywanych przez podatników.
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3. Ustalanie wyniku finansowego.
a) Ewidencja kosztów.
Fundacja stosuje system rachunku kosztów oparty na pełnych kosztach rzeczywistych, 
polegający na prowadzeniu ewidencji kosztów z podziałem na: 
- koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego,
- pozostałe koszty operacyjne.
b) Ewidencja przychodów.
Przychody są ewidencjonowane w rozbiciu na:
- przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego,
- pozostałe przychody operacyjne.
c) Metoda ustalania wyniku finansowego.
Metoda ustalania wyniku finansowego uwzględnia obowiązek rachunkowego wyodrębnienia 
form działalności. 
Na wynik finansowy składają się:
wynik podstawowej działalności operacyjnej w rozbiciu na:
nieodpłatną działalność pożytku publicznego
oraz pozostałe przychody i koszty operacyjne.
d) Bilans i rachunek wyników.
Bilans i Rachunek zysków i strat Fundacji są sporządzane na podstawie wzoru z załącznika nr 
6 ustawy o rachunkowości dla "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".
Po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego, nadwyżka przychodów nad kosztami  jest 
odnoszona na zwiększenie przychodów roku następnego, natomiast nadwyżka kosztów nad 
przychodami odnoszona jest w ciężar kosztów roku następnego w korespondencji z kontem 
wyniku finansowego.
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zł

Liczba dołączonych opisów: 1 Liczba dołączonych plików: 1

"Informacja dodatkowa" sporządzana według załącznika nr 6 do ustawy o rachunkowości (ze względu na jej specyfikę) generalnie nie 
ma nadanej jako całości postaci ustrukturyzowanej. Tę część sprawozdania jednostka sporządza we własnym zakresie i dołącza w 
postaci plików PDF jako element sprawozdania finansowego klikając na przycisk umieszczony poniżej. Struktury logiczne 
zamieszczone na stronie BIP Ministerstwa Finansów wymagają także dołączenia opisu do informacji dodatkowej, który należy 
zamieścić w sposób analogiczny.
W sytuacji gdy jednostka opp zdecyduje się sporządzić "Dodatkowe informacje i objaśnienia" według załącznika nr 1 do ustawy o
rachunkowości może je dołączyć w postaci plików PDF jako element sprawozdania finansowego klikając na przycisk umieszczony 
poniżej.

Wyłącznie jeden punkt "Informacji dodatkowej", dotyczący rozliczenia różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem 
dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto ma nadaną ustrukturyzowaną formę - druk dostępny poniżej. Przy 
czym, w przypadku jednostek korzystających z uproszczeń dla jednostek opp, wypełnienie tego druku jest dobrowolne.
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str. 1 
 

INFORMACJA DODATKOWA  

DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 

Fundacji PROCURO 

Za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. 

 

 

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. 

Na dzień 31.12.2018 r. Fundacja posiada zobowiązania krótkoterminowe w kwocie 2.130,34 zł, na 
które składają się: 
a) zobowiązania wobec dostawców                2.120,54 zł 
b) zobowiązania wobec założycieli       9,80 zł 

Fundacja nie posiada zobowiązań z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń 
ani zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie. 
 
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 posiada zaliczek i kredytów udzielonych członkom organów administrujących, 
zarządzających i nadzorujących, ani zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i 
poręczeń wszelkiego rodzaju. 

3) Uzupełniające dane o aktywach i pasywach. 

W ciągu roku obrotowego nie wystąpiły żadne ruchy w wartościach niematerialnych i prawnych, 
kredytach oraz gruntach w wieczystym użytkowaniu. 

Nie tworzono rezerw na przyszłe zobowiązania. 

4) Informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł, w tym w 
szczególności informacje o przychodach wyodrębnionych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, oraz informacje o 
przychodach z tytułu składek członkowskich i dotacji pochodzących ze środków publicznych. 

Struktura przychodów Fundacji w roku 2018 przedstawiała się następująco: 

1. Przychody uzyskane z wpływów z tyt. odpisów 1% podatku    30.299,12 zł 
2. Przychody z tyt. darowizn od osób prawnych      80.870,00 zł 
3. Przychody z tyt. darowizn od osób fizycznych        1.760,00 zł 
4. Przychody ze zbiórek publicznych            100,00 zł 
5. Przychody z naliczonych odsetek bankowych           725,66 zł 
6. Przychody z przeksięgowania nadwyżki przychodów nad  119.542,55 zł 

 kosztami z roku ubiegłego 

Ogółem przychody za rok 2018 wynoszą:     233.297,33 zł 
 



str. 2 
 

5) Informacje o strukturze poniesionych kosztów. 

Struktura kosztów Fundacji w roku 2018 przedstawiała się następująco:   

1. Koszty dot. projektu „ArtStacja”        4.195,07 zł 
2. Koszty dot. Projektu „Podziel się kredkami”       1.659,98 zł 
3. Koszty zrealizowane z odpisów podatku 1%     20.976,84 zł 
4. Koszty zbiórek publicznych            209,85 zł 
5. Koszty promocji Fundacji       21.426,97 zł 
6. Koszty administracyjne        22.687,85 zł 

  

Ogółem koszty za rok 2018 wynoszą:        71.156,56zł 
 
6) Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego. 

Fundacja tworzy fundusz statutowy. Jest to fundusz podstawowy jednostki, utworzony na podstawie 
przepisów prawa i statutu jednostki, przeznaczony na finansowanie działalności statutowej. 

1. Fundusz statutowy – założycielski         8.000,00 zł 
2. Wynik finansowy roku bieżącego     162,140,77 zł 

Razem fundusz własny Fundacji      170.140,77 zł 

7) Jeżeli jednostka posiada status organizacji pożytku publicznego, zamieszcza w informacji 
dodatkowej dane na temat uzyskanych przychodów i poniesionych kosztów z tytułu 1% podatku 
dochodowego od osób fizycznych oraz sposobu wydatkowania środków pochodzących z 1% 
podatku dochodowego od osób fizycznych. 

1. Przychody uzyskane z wpływów z tyt. odpisów 1% podatku    30.299,12 zł 
2. Koszty zrealizowane z odpisów podatku 1%, w tym     20.976,94 zł 

Ulotki – promocja 1%                3.776,84 zł 
Usługi rehabilitacyjne         17.200,00 zł 

8) Inne informacje niż wymienione w pkt 1–7, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę 
sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki, w tym dodatkowe informacje 
i objaśnienia wymienione w załączniku nr 1 do ustawy, o ile mają zastosowanie do jednostki. 

1. Różnice pomiędzy wynikiem finansowym a deklaracją CIT-8 

Przychody z rachunku wyników     233.297,33 zł 
Przychody wykazane w CIT-8 pomniejszone o kwotę nadwyżki  113.754,78 zł 
przychodów nad kosztami z roku ubiegłego – 119.542,55 zł 

Koszty z rachunku wyników        71.156,56 zł 
Koszty wykazane w CIT-8 pomniejszone o kwotę kosztów     23.687,85 zł 
niestanowiących kosztów uzyskania przychodów  

Nadwyżka przychodów nad kosztami w rachunku wyników  162.140,77 zł 
Nadwyżka przychodów nad kosztami w deklaracji CIT-8    90.066.93 zł 
 
Dochód OPP wolny od podatku przeznaczony w całości na cele statutowe Fundacji. 

 
2. Fundacja w roku 2018 nie zatrudniała pracowników etatowych. 

 
 
Wrocław, 28.05.2019 r.  
 
 


