
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2005 rok

1.      Nazwa, siedziba i adres organizacji:  

Fundacja Uniwersyteckich Poradni  Prawnych 
00-031 Warszawa, ul.Szpitalna 5 lok.5

2.      Informacje  o  posiadanych  jednostkach  organizacyjnych  (zarówno  sporządzających  samodzielne  sprawozdania  finansowe,  jak  też  nie  
sporządzających takich sprawozdań):

      Nie posiada.

3.      Podstawowy przedmiot działalności wg PKD:  

9133Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej nie sklasyfikowana.

4.      Wskazanie właściwego sądu prowadzącego rejestr lub innego organu prowadzącego rejestr, data wpisu, numer w ewidencji oraz statystyczny  
numer identyfikacyjny w systemie REGON:

Fundacja została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 03.06.2002, pod numerem KRS 0000115603.

Numer identyfikacyjny w systemie REGON - 015179020

5.      Dane dotyczące członków zarządu:  

· Filip Czernicki - Prezes Zarządu
ul. Marszałkowska 84/93 m. 111, 09-514 Warszawa

· dr Izabela Kraśnicka – Członek Zarządu
ul. Warszawska 55 m. 10, 15-062 Białystok

· dr hab. Piotr Girdwoyń – Członek Zarządu
ul. Skoroszewska 6 m. 56, 02-495 Warszawa
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· dr Paweł Wiliński – Członek Zarządu
ul. Kutnowska 61/6, 09-500 Gostynin

· Filip Wejman – Członek Zarządu
ul. Focha 37, 30-119 Kraków

6. Określenie celów statutowych organizacji:  

Fundacja realizuje następujące cele:
1.wspieranie finansowe działalności uniwersyteckich poradni prawnych i innych programów praktycznej edukacji prawniczej,
2.opracowanie i wdrażanie standardów działalności poradni,
3.inicjowanie  prac  nad  opracowaniem i  propagowanie,  we  współpracy z  organami  władzy ustawodawczej,  wykonawczej,  sądowniczej,
samorządami zawodów prawniczych projektów regulacji prawnych obejmujących działalność poradni.

7. Wskazanie okresu trwania działalności organizacji, jeżeli jest on ograniczony w statucie  

     Okres trwania działalności  nie jest ograniczony.

8.      Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym:  
Roczne sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2005 do 31.12.2005.

9.      Wskazanie,  że  sprawozdanie  finansowe  zawiera  dane  łączne,  jeżeli  w  skład  organizacji  wchodzą  wewnętrzne  jednostki  organizacyjne  
sporządzające samodzielnie sprawozdania finansowe:

    Nie zawiera.

10.      Wskazanie czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez organizację w dającej się  
przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na poważne zagrożenia dla kontynuowania przez nią działalności:

     Roczne sprawozdanie sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności przez 
     organizację, co najmniej 12 miesięcy i dłużej. 
     Nie istnieją okoliczności wskazujące na poważne zagrożenia dla kontynuowania przez nią 
     działalności. 
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11.  Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), pomiaru wyniku
finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawiła jednostce prawo wyboru. 

Metody wyceny aktywów i pasywów z założeniem kontynuacji działalności:

1. Wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne

2. Środki trwałe wycenia się według:
· cen nabycia (zakupu),
· kosztów wytworzenia,

pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe oraz o ewentualne odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
         
    Środki trwałe amortyzowane są według metody liniowej.

3. Należności wycenia się w kwotach wymaganej zapłaty. 
Należności wyrażone w walutach obcych wycenia się na dzień bilansowy po kursie kupna stosowanym w tym dniu przez bank, z
którego usług korzysta jednostka, nie wyższym jednak od kursu średniego ustalonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na
ten dzień.
Różnice kursowe od należności wyrażonych w walutach obcych powstałe na dzień wyceny i przy zapłacie zalicza się odpowiednio do
kosztów i przychodów finansowych. 

4. Środki pieniężne wykazuje się w wartości nominalnej.
Wyrażone w walutach obcych wycenia się na dzień bilansowy po kursie kupna stosowanym w tym dniu przez bank, z którego usług
korzysta jednostka, nie wyższym jednak od kursu średniego ustalonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na ten dzień.

5. Stosuje się w jednostce rozliczenia międzyokresowe kosztów czynne –  w wysokości poniesionych wydatków przypadających na
następne okresy obrachunkowe.

6. Kapitały (fundusze) własne ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej według ich rodzajów i zasad określonych
przepisami prawa i statutu.

7. Fundusze  specjalne  ujmuje  się  w  księgach  rachunkowych  w  wartości  nominalnej  według  ich  rodzajów  i  zasad  określonych
przepisami prawa, statutu i umów z fundatorami..

8. Rezerwy wycenia się na dzień bilansowy w wiarygodnie oszacowanej uzasadnionej wartości.
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9. Zobowiązania wycenia się w kwotach wymaganej zapłaty .

Zobowiązania wyrażone w walutach obcych wycenia się na dzień bilansowy po kursie kupna stosowanym w tym dniu przez bank, z
którego usług korzysta jednostka, nie wyższym jednak od kursu średniego ustalonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski
na ten dzień.
Różnice kursowe dotyczące zobowiązań wyrażonych w walutach obcych powstałe na dzień wyceny i przy uregulowaniu zalicza się
odpowiednio do kosztów i przychodów finansowych.).

10. Stosuje  się  w  jednostce rozliczenia  międzyokresowe  kosztów  bierne  –  w  wysokości  prawdopodobnych  (udokumentowanych)
zobowiązań przypadających za bieżący okres sprawozdawczy.

11. Rozliczenia międzyokresowe przychodów dokonywane z zachowaniem zasady ostrożności, obejmują w szczególności:
· równowartość otrzymanych lub należnych od kontrahentów środków pieniężnych z tytułu świadczeń, których wykonanie nastąpi

w następnych okresach obrachunkowych,
· środki pieniężne otrzymane na realizację zadań w przyszłych okresach (zgodnie z zawartymi umowami),
· środki  pieniężne otrzymane na sfinansowanie nabycia bądź wytworzenia we własnym zakresie środków trwałych, środków

trwałych  w  budowie,  prac  rozwojowych,  jeżeli  stosownie  do  innych  przepisów  nie  zwiększają  one  kapitałów  (funduszy)
własnych.

Zaliczane do rozliczeń międzyokresowych przychodów kwoty zwiększają stopniowo pozostałe przychody operacyjne, równolegle
do odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych sfinansowanych z tych źródeł. 

12.      Zasady ustalania wyniku finansowego Fundacji:  

1. Na wynik finansowy netto składają się:
a) wynik na działalności operacyjnej (statutowej),
b) wyodrębnione koszty administracyjne,
c) wynik operacji finansowych,
d) wynik nadzwyczajnych zysków i strat,
e) obowiązkowe obciążenia  wyniku finansowego z  tytułu  podatku dochodowego od  osób prawnych i  płatności  z  nim

zrównanych – na podstawie odrębnych przepisów. 

2. Wynik finansowy netto zwiększa bądź zmniejsza kapitał własny Fundacji lub przychody/koszty następnego okresu.
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5

BILANS

REGON: 015179020
00-031 Warszawa, ul.Szpitalna 5 lok.5 na dzień 31.12.2005 (numer statystyczny)

Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (DZ. U. 137poz. 1539z późn.zm.)

Wiersz AKTYWA Stan na Wiersz PASYWA Stan na 
1 2 początek roku koniec roku 1 2 początek roku koniec roku
A Aktywa trwałe 8,77 4,49 A Fundusze własne 14,80 25,07
I Wartości niematerialne i prawne I Fundusz statutowy 0,45 4,97

I.1. Wynik z lat ubiegłych 0,00 2,57
II Rzeczowe aktywa trwałe 8,77 4,49 II Fundusz Gwarancyjny 12,40 12,40

III Należności długoterminowe III 1,95 7,70

IV Inwestycje długoterminowe 1 1,95 7,70

V 2

B Aktywa obrotowe 167,24 139,69 B 161,22 119,11

I I

II Należności krótkoterminowe 0,00 42,98

II 5,34 2,30

1 Kredyty i pożyczki
2 Inne zobowiązania 5,34 2,30
3 Fundusze specjalne

III Inwestycje krótkoterminowe 167,24 96,71 III Rezerwy na zobowiązania
1 Środki pieniężne 167,24 96,71 IV Rozliczenia międzyokresowe 155,88 116,81

2 Pozostałe aktywa finansowe 1 155,88 116,81

C 0,01 2 Inne rozliczenia międzyokresowe

Suma bilansowa 176,02 144,18 Suma bilansowa 176,02 144,18

.....................................
Data sporządzenia Podpisy
06.03.2006

Fundacja Uniwersyteckich Poradni  Prawnych

Wynik finansowy netto za rok 
obrotowy

Nadwyżka przychodów nad kosztami 
(wielkość dodatnia)

Długoterminowe rozliczenia 
międzyokresowe

Nadwyżka kosztów nad przychodami 
(wielkość ujemna)

Zobowiązania i rezerwy na 
zobowiązania

Zapasy rzeczowych aktywów 
obrotowych

Zobowiązania długoterminowe z 
tytułu kredytów i pożyczek

Zobowiązania krótkoterminowe i 
fundusze specjalne

Rozliczenia międzyokresowe 
przychodów

Krótkoterminowe rozliczenia 
międzyokresowe



Fundacja Uniwersyteckich Poradni  Prawnych REGON:  015179020

00-031 Warszawa, ul.Szpitalna 5 lok.5
(Numer statystycz-
ny)

Rachunek wyników

na dzień 31.12.2005 r.
Rachunek wyników sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (DZ. U. 137poz.

1539 z późn. zm.)

Pozycja Wyszczególnienie  Kwota za poprzedni
rok obrotowy 

 Kwota za bieżący
rok obrotowy 

1 2 3 4
A. Przychody z działalności statutowej 184 097,20 316 399,82 
I. Składki brutto określone statutem   
II. Inne przychody określone statutem 184 097,20 316 399,82 
1 Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej

pożytku publicznego  316 399,82 
2 Przychody z działalności statutowej odpłatnej

pożytku publicznego   
3 Pozostałe przychody określone statutem   
B. Koszty realizacji zadań statutowych 163 759,79 283 591,14 
1 Koszty realizacji zadań statutowych działalności

nieodpłatnej pożytku publicznego 163 759,79 283 591,14 
2 Koszty realizacji zadań statutowych działalności od-

płatnej pożytku publicznego   
3 Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych   
C. Wynik finansowy na działalności statutowej

(wielkość dodatnia lub ujemna) (A-B) 20 337,41 32 808,68 
D. Koszty administracyjne 25 457,46 28 491,37 
1 Zużycie materiałów i energii 549,65 323,02 
2 Usługi obce 15 576,85 14 811,25 
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3 Podatki i opłaty   
4 Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i

inne świadczenia 4 980,00 8 310,00 
5 Amortyzacja 3 810,59 4 282,90 
6 Pozostałe 540,37 764,20 
E. Pozostałe przychody (nie wymienione w pozycji A i

G) 4 368,59 67 381,14 
F. Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B, D i

H) 4,38 67 640,16 
G. Przychody finansowe 2 703,61 3 644,77 
H. Koszty finansowe   
I. Wynik finansowy brutto na całokształcie działalno-

ści (wielkość dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H) 1 947,77 7 703,06 
J. Zyski i straty nadzwyczajne 0,00 0,00 
I. Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia   
II. Straty nadzwyczajne - wielkość ujemna   
K. Wynik finansowy ogółem (I+J) 1 947,77 7 703,06 
I. Różnica zwiększająca koszty roku następnego

(wielkość ujemna)   
II. Różnica zwiększająca przychody roku następnego

(wielkość dodatnia)  7 703,06 

 ……………………….. 
Data sporządzenia:  Podpisy 
06.03.2006
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Fundacja Uniwersyteckich Poradni Prawnych
Informacja dodatkowa za 2005 r.

1 a. Rzeczowe aktywa trwałe - środki trwałe

Nazwa grupy składników majątku
trwałego

Stan na początek
roku obrotowego Aktualizacja Przychody Przemieszczenia Rozchody

Stan na koniec
roku obrotowego

1. grunty (w tym prawo
użytkowania gruntu)      0,00
2. budynki, lokale i obiekty
inżynierii lądowej i wodnej      0,00
3. urządzenia techniczne i
maszyny 14 276,10     14 276,10
4. środki transportu      0,00
5. inne środki trwałe      0,00
Razem 14 276,10 0,00 0,00 0,00 0,00 14 276,10

2 b. Umorzenie środków trwałych - amortyzacja

Nazwa grupy składników majątku
trwałego

Stan na
początek roku
obrotowego Aktualizacja

Amortyzacja
za rok

Inne
zwiększenia Zmniejszenie

Stan na
koniec roku
obrotowego

Stan na
początek roku
obrotowego

(netto)

Stan na
koniec roku
obrotowego

(netto)
1. grunty (w tym prawo
użytkowania gruntu)      0,00 0,00 0,00
2. budynki, lokale i obiekty
inżynierii lądowej i wodnej      0,00 0,00 0,00
3. urządzenia techniczne i
maszyny 5 501,51  4 282,90   9 784,41 8 774,59 4 491,69
4. środki transportu      0,00 0,00 0,00
5. inne środki trwałe      0,00 0,00 0,00
Razem 5 501,51 0,00 4 282,90 0,00 0,00 9 784,41 8 774,59 4 491,69
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3 h. Podział należności  według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty 

 Należności z tytułu

okres wymagalności
do 1 roku powyżej 1 roku Razem

stan na
początek roku
obrotowego

koniec roku
obrotowego

początek roku
obrotowego

koniec roku
obrotowego

początek roku
obrotowego

koniec roku
obrotowego

1. dostaw i usług 0,00 42 980,00   0,00 42 980,00
2. podatków     0,00 0,00
3. środków od  ZUS     0,00 0,00
4. wynagrodzeń     0,00 0,00
5. dochodzone na drodze sądowej     0,00 0,00
6. innych należności     0,00 0,00
Razem 0,00 42 980,00 0,00 0,00 0,00 42 980,00

4 i. Podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty

Zobowiązania z tytułu

okres wymagalności
do 1 roku powyżej 1 roku Razem

stan na
początek roku
obrotowego

koniec roku
obrotowego

początek roku
obrotowego

koniec roku
obrotowego

początek roku
obrotowego

koniec roku
obrotowego

1. kredytów i pożyczek     0,00 0,00
2. dostaw i usług 5 089,39 854,00   5 089,39 854,00
3. podatków 254,40 1 123,90   254,40 1 123,90
4. ubezpieczeń społecznych     0,00 0,00
5. wynagrodzeń     0,00 0,00
6. zobowiązań wekslowych     0,00 0,00
7. innych zobowiązań  319,02   0,00 319,02
Razem 5 343,79 2 296,92 0,00 0,00 5 343,79 2 296,92

9



5 j. Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne 
 

Tytuły

stan na 
początek roku
obrotowego

koniec roku
obrotowego

1.Ogółem czynne rozliczenia
międzyokresowe kosztów wg tytułów: 6,25 0,00
a. opłacone z góry czynsze z tytułu
wynajmowania pomieszczeń   
b. opłacone z góry prenumeraty czasopism
i innych publikacji   
c. opłacone z góry ubezpieczenia
majątkowe i osobowe   
d. inne czynne rozliczenia międzyokresowe
kosztów 6,25 0,00
2.Ogółem bierne rozliczenia
międzyokresowe kosztów wg tytułów: 0,00 0,00
a. inne bierne rozliczenia międzyokresowe
kosztów   

6 k. Rozliczenia międzyokresowe przychodów

Tytuły

stan na 
początek roku
obrotowego

koniec roku
obrotowego

1.Rozliczenia międzyokresowe przychodów
(wyszczególnienie wg tytułów) 155 880,53 116 811,17
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7 l. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych
Wyszczególnienie Rok bieżący Rok ubiegły
Zyski nadzwyczajne - losowe   
Zyski nadzwyczajne - pozostałe   
Suma 0,00 0,00
Straty nadzwyczajne - losowe   
Straty nadzwyczajne - pozostałe   
Suma 0,00 0,00

8 J. Zatrudnienie i wynagrodzenia

Wyszczególnienie

Przeciętne
zatrudnienie
w roku

(z podziałałem na grupy zawodowe)  
umowy o dzieło 0,67
umowy zlecenia 0,00
Ogółem 0,67
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9 Informacje o strukturze przychodów - źródła i wysokość
a. Przychody z działalności statutowej 316 399,82
Składki brutto określone statutem  
Przychody z działalności statutowej
nieodpłatnej pożytku publicznego 316 399,82
(wyszczególnienie)  
Przychody z działalności statutowej
odpłatnej pożytku publicznego 0,00
(wyszczególnienie)  

Pozostałe przychody określone statutem 0,00
(wyszczególnienie)  
  

10 b. Pozostałe przychody 67381,14
Przychody ze sprzedaży środków trwałych,
środków trwałych w budowie oraz wartości
niematerialnych i prawnych  
Przychody z likwidacji środków trwałych  
Inne 67381,14

11 c. Przychody finansowe 3 644,77
Cena sprzedaży akcji i udziałów  
Odsetki od lokat, wkładów bankowych 3 644,77
Odsetki od pożyczek  

Odsetki od posiadanych papierów wartościowych  
Otrzymane dywidendy od akcji obcych  
Inne przychody finansowe  



12 a. Informacje o strukturze kosztów

Koszty realizacji działalności statutowej
nieodpłatnej pożytku publicznego 283 591,14
świadczenia pieniężne: 0,00
(wyszczególnienie)  
  
świadczenia niepieniężne: 283 591,14
  

Koszty realizacji działalności statutowej
odpłatnej pożytku publicznego 0,00
świadczenia pieniężne: 0,00
(wyszczególnienie)  
  
świadczenia niepieniężne: 0,00
(wyszczególnienie)  
  
Pozostałe koszty realizacji zadań
statutowych 0,00
świadczenia pieniężne 0,00
(wyszczególnienie)  
  
świadczenia niepieniężne 0,00
(wyszczególnienie)  
  
Koszty administracyjne: 28 491,37
- zużycie materiałów i energii 323,02
- usługi obce 14 811,25
- podatki i opłaty  
- wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i
inne świadczenia 8 310,00
- amortyzacja 4 282,90
- pozostałe koszty 764,20
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13 b. Pozostałe koszty 67640,16
wartość netto sprzedanych środków
trwałych, środków trwałych w budowie oraz
wartości niematerialnych i prawnych  

wartość netto z likwidacji środków
trwałych, wartości niematerialnych i
prawnych w wyniku zdarzeń mieszczących
się w granicach ogólnego ryzyka
gospodarczego  
Inne 67640,16

14 c. Koszty finansowe 0,00
Wartość ewidencyjna sprzedanych
udziałów i akcji, stanowiących długo i
krótkoterminowe aktywa finansowe  
Odsetki od kredytów i pożyczek oprócz
odsetek od kredytów inwestycyjnych w
okresie realizacji inwestycji  
Opłacone prowizje od zaciągniętych
kredytów, oprócz prowizji od kredytów
inwestycyjnych  
Zapłacone odsetki za nieterminową
regulację zobowiązań  
Odsetki i dodatkowe opłaty od środków
trwałych przejętych w leasing finansowy  
Inne koszty finansowe  
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15 a. Źródła zwiększenia i wykorzystanie funduszu statutowego

Wyszczególnienie

Fundusz

statutowy
z aktualizacji

wyceny
1. Stan na początek roku obrotowego 450,00  
a. zwiększenia 4 515,60 0,00
- z zysku 1 947,77  
- inne 2 567,83  
b. zmniejszenia 0,00 0,00
- pokrycie straty   
- inne   
2. Stan na koniec okresu obrotowego 4 965,60 0,00

16 b. Rozliczenie wyniku na działalności statutowej

Wynik na działalności statutowej 7 703,06
w tym:  
(wyszczególnienie)  
  

17 Zobowiązania związane z działalnością statutową:

Tytuły

stan na 
początek roku
obrotowego

koniec roku
obrotowego

1. gwarancje   
2. poręczenia   
3. kaucje i wadia   
4. inne zobowiązania   
Razem 0,00 0,00
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