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Sprawozdanie Finansowe
za okres od 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013

Sprawozdanie finansowe obejmuje:
• wprowadzenie
• bilans, wykazujący sumę bilansową po stronie
aktywów i pasywów w kwocie
• rachunek zysków i strat wykazujący wynik finansowy w kwocie
• dodatkowe informacje i objaśnienia

445 780,44 zł
428 414,84 zł
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Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.
Podstawowy przedmiot działalności Fundacji
Przedmiotem działalności Fundacji Uniwersyteckich Poradni Prawnych z siedzibą w Warszawie przy ulicy
Szpitalnej 5/5, zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze Sądowym dla miasta Warszawy pod numerem
00001 15603 jest:
94.99.Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich gdzie indziej niesklasyfikowana.

Sprawozdanie finansowe

2.

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności jednostki w
przyszłości. Nie są znane okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności.
Sprawozdanie finansowe jest prezentowane za okres 12 miesięcy od I stycznia 2013 do 31 grudnia 20l3r.
Sprawozdanie finansowe zawiera dane jednostkowe.

Określenie celów statutowych organizacji

3.

Cele statutowe Fundacji określa
•
•
•

*

4 statutu. Celami tymi

są:

Wspieranie finansowe działalności uniwersyteckich poradni prawnych i innych programów praktycznej
edukacji prawniczej,
Opracowanie i wdrażanie standardów działalności poradni,
Inicjowanie prac nad opracowaniem i propagowanie, we współpracy z organami władzy ustawodawczej,
wykonawczej, sądowniczej, samorządami zawodów prawniczych projektów regulacji prawnych
obejmujących działalność poradni.

Fundacja realizuje swoje cele w szczególności poprzez:
• pozyskiwanie środków finansowych i przekazywanie ich poradniom i innym podmiotom, które wspiera
finansowo,
• wspieranie współpracy między poradniami,
• wspieranie międzynarodowej współpracy w zakresie praktycznej edukacji prawniczej,
• współpracę z instywcjami publicznymi oraz organizacjami pozarządowymi,
• kontakty z uczelniami i innymi organizacjami edukacyjnymi,
• organizowanie szkoleń, konferencji, prezentacji, wydawanie publikacji,
• zbieranie i przetwarzanie danych statystycznych o działalności poradni,
• gromadzenie i upowszechnianie know-how w zakresie organizacji poradni
• propagowanie idei pomocy prawnej dla osób ubogich.

4.

Podsumowanie stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów oraz pomiaru wyniku finansowego

(a)

Podstawy prawne
Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego Fundacji są zgodne z
Ustawą o rachunkowości z 29 września 1994 r., zwaną dalej Ustawą (która określa między innymi ogólne
zasady rachunkowości dla jednostek mających siedzibę lub miejsce sprawowania zarządu na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej) oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001
roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami
handlowymi, nieprowadzących działalności gospodarczej (Dz.IJ. nr 137 z 2001 r., poz. 1539)
Zapisy księgowe są prowadzone według zasady kosztów historycznych, za wyjątkiem środków trwałych,
które podlegają urzędowej aktualizacji wyceny środków trwałych określonej odrębnymi przepisami.
Powyższe zasady rachunkowości zostały zastosowane w okresie zakończonym 31 grudnia 2013 r.

(b)

Rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne
Środki trwałe są to aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej
użyteczności dłuższym niż jeden rok, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki.
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Do wartości niematerialnych i prawnych zaliczane są prawa majątkowe wykorzystywane przez jednostkę
do prowadzenia działalności gospodarczej, których przewidywany okres ekonomicznej użyteczności jest
dłuższy niż rok.
Wartości niematerialne i prawne wyceniane są według cen nabycia lub kosztów wytworzenia lub według
wartości przeszacowanej, pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, oraz o odpisy z
tytułu trwałej utraty wartości.
Do rzeczowych aktywów trwałych zaliczane są również obce aktywa trwałe używane przez jednostkę na
podstawie umowy leasingu, jeżeli umowa spełnia warunki określone w Ustawie.
Fundacja stosuje następujące stawki roczne dla podstawowych grup środków trwałych:
urządzenia techniczne i maszyny
środki transportu
pozostałe środki trwałe

30%
20%
10%-l 00%

Stawka amortyzacyjna dla wartości niematerialnych i prawnych, na które składają się programy
komputerowe
50 %
Środki trwałe w budowie oraz grunty, w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu nie są amortyzowane.
(c)

Inwestycje
Do inwestycji zaliczane są aktywa nabyte w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych wynikających z
przyrostu wartości tych aktywów, uzyskania z nich przychodów w formie odsetek, dywidend lub innych
pożytków, w tym również z transakcji handlowej, a w szczególności aktywa finansowe oraz te
nieruchomości i wartości niematerialne i prawne, które nie są użytkowane przez jednostkę, lecz zostały
nabyte w celu osiągnięcia korzyści.

(d)

Należności
Należności zalicza się do należności długoterminowych, jeżeli okres spłaty na dzień bilansowy jest dłuższy
niż jeden rok oraz do należności krótkoterminowych, jeżeli okres spłaty na dzień bilansowy jest krótszy
niż jeden rok lub mają one charakter należności z tytułu dostaw i usług.
Należności wycenia się na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty, łącznie z doliczonymi
odsetkami za zwłokę w zapłacie należności i wykazuje w wartości netto (tj. pomniejszone o dokonane
odpisy aktualizujące).
Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez
dokonanie odpisu aktualizacyj nego, który odnosi się w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych lub
kosztów operacji finansowych, zależnie od rodzaju należności.
Należności z tytułu podatków, dotacji i ubezpieczeń społecznych oraz pozostałe należności są wyceniane
w kwocie wymagającej zapłaty na podstawie przepisów, umów lub innych dokumentów.

(e)

Aktywa pieniężne
Do aktywów pieniężnych zalicza się znaki pieniężne w gotówce, środki na rachunkach bankowych, lokaty
pieniężne płatne w ciągu 3 miesięcy oraz czeki, weksle obce oraz podobne dokumenty, jeżeli są one płatne
w ciągu 3 miesięcy od daty ich wystawienia. Do aktywów pieniężnych zaliczane są także naliczone odsetki
od aktywów finansowych.
Aktywa finansowe płatne lub wymagalne w ciągu 3 miesięcy od dnia ich otrzymania, wystawienia, nabycia
lub założenia (lokaty) zaliczane są do środków pieniężnych dla potrzeb rachunku przepływów środków
pieniężnych
Środki pieniężne są wyceniane w wartości nominalnej.
Odsetki otrzymane i należne zalicza się do przychodów z operacji finansowych.
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(f)

Rozliczenia międzyokresowe
i.

Czynne rozliczenia niiędzyokresowe

Do czynnych rozliczeń międzyokresowych zaliczane są koszty dotyczące późniejszych okresów niż ten,
w którym je poniesiono. Czas i sposób rozliczenia jest uzasadniony charakterem rozliczanych kosztów, z
zachowaniem zasady ostrożnej wyceny.
ii.

Bierne rozliczenia międzyokresowe

Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów dokonywane są w wysokości prawdopodobnych zobowiązań
przypadaj ących na bieżący okres sprawozdawczy, wynikających w szczególności:
ze świadczeń wykonanych na rzecz jednostki przez kontrahentów jednostki, gdy kwotę zobowiązania
można oszacować w sposób wiarygodny,
z obowiązku wykonania, związanych z bieżącą działalnością, przyszłych świadczeń wobec nieznanych
osób, których kwotę można oszacować, mimo że data powstania zobowiązania nie jest jeszcze znana, w
tym z tytułu napraw gwarancyjnych i rękojmi za sprzedane produkty długotrwałego użytku.
-

-

Odpisy biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów następują stosownie do upływu czasu. Czas i
sposób rozliczenia jest uzasadniony charakterem rozliczanych kosztów, z zachowaniem zasady
ostrożności.
iii.

Rozliczenia międzyokresowe przychodów

Rozliczenia międzyokresowe przychodów dokonywane są z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny i
obejmują w szczególności:
-równowartość otrzymanych lub należnych od kontrahentów środków z tytułu świadczeń, których
wykonanie nastąpi w następnych okresach sprawozdawczych;
-środki pieniężne otrzymane na sfinansowanie nabycia lub wytworzenia środków trwałych, w tym także
środków trwałych w budowie oraz prac rozwojowych, jeżeli stosownie do innych ustaw nie zwiększają
one kapitałów własnych. Zaliczone do rozliczeń międzyokresowych przychodów kwoty zwiększają
stopniowo pozostałe przychody operacyjne, równolegle do odpisów amortyzacyjnych lub
umorzeniowych od środków trwałych lub kosztów prac rozwojowych sfinansowanych z tych źródeł;
-wartość przyjętych nieodpłatnie, w tym także w drodze darowizny, środków trwałych w budowie,
środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Zaliczone do rozliczeń międzyokresowych
przychodów kwoty zwiększają stopniowo pozostałe przychody operacyjne, równolegle do odpisów
amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych.
(g)

Fundusze własne
Fundusz statutowy w tej pozycji bilansu wykazywana jest wielkość funduszu statutowego powiększona
lub pomniejszona o wynik finansowy. Fundusz statutowy jest to fundusz podstawowy jednostki, tworzony
na podstawie przepisów prawa i statutu jednostki, przeznaczony na finansowanie jej działalności
statutowej.
Fundusz statutowy wycenia się na dzień bilansowy w wartości nominalnej.
—

Fundusz warancyiny w tej pozycji bilansu wykazany jest fundusz utworzony zgodnie z 6 Statutu
Fundacji Uniwersyteckich Poradni Prawnych w wysokości 10% od kwoty grantu przyznanego przez
Fundację im. S. Batorego, 10% od kwoty grantu przyznanego przez Open Society Justice Initiatiye oraz
10% od sumy funduszu założycielskiego. Celem utworzenia funduszu było uzyskanie stabilności
finansowej Fundacji i zapewnienie ciągłości w okresach przejściowych trudności finansowych.
—

(h)

Rezerwy na zobowiązania
Rezerwy na zobowiązania wycenia się w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości.
Rezerwy tworzone są na:
-pewne lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa przyszłe zobowiązania, których kwotę można w
sposób wiarygodny oszacować, a w szczególności na straty z transakcji gospodarczych wt ku, w tym z
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tytułu udzielonych gwarancji, poręczeń, operacji kredytowych, skutków toczącego się postępowania
sądowego;
-przyszłe zobowiązania spowodowane restrukturyzacją, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów
jednostka jest zobowiązana do jej przeprowadzenia lub zawarto w tej sprawie wiążące umowy, a plany
restrukturyzacji pozwalają w sposób wiarygodny oszacować wartość tych przyszłych zobowiązań.
Rezerwy zalicza się do odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych, kosztów finansowych, lub
strat nadzwyczajnych, zależnie od okoliczności, z którymi przyszłe zobowiązania się wiążą.

(1)

Zobowiązania
Zobowiązania zalicza się do zobowiązań długoterminowych, jeżeli okres spłaty na dzień bilansowy jest
dłuższy niż jeden rok oraz do zobowiązań krótkoterminowych jeżeli okres spłaty na dzień bilansowy jest
krótszy niż jeden rok lub mają one charakter zobowiązań z tytułu dostaw i usług.
Zobowiązania są wykazywane w kwocie wymagającej zapłaty, tj. łącznie z odsetkami przypadającymi na
dzień bilansowy. Odsetki te księgowane są w ciężar kosztów finansowych.

(j)

Rozliczenia z zagranicą
Na dzień bilansowy ujmuje się aktywa i pasywa wyrażone w walutach obcych po obowiązującym na ten
dzień średnim kursie ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski.
W ciągu roku obrotowego ujmowane są wyrażone w walutach obcych operacje gospodarcze dotyczące:
-środków pieniężnych, wpłaty należności i zapłaty zobowiązań po kursie kupna lub sprzedaży walut
banku, z którego usług korzysta Fundacja;
-należności i zobowiązań
po obowiązującym na dzień poprzedzający dzień przeprowadzenia
transakcji średnim kursie ustalonym dla danej waluty przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego,
chyba że dowód odprawy celnej wyznacza inny kurs.
—

-

Różnice kursowe powstałe przy zapłacie oraz na moment bilansowy odnosi się do kosztów i przychodów
finansowych, a w uzasadnionych przypadkach do kosztu wytworzenia produktów lub ceny nabycia
towarów, a także ceny nabycia lub kosztu wytworzenia środków trwałych, środków trwałych w budowie,
lub wartości niematerialnych i prawnych.
Różnice kursowe dotyczące inwestycji długoterminowych w walutach obcych powstałe na dzień ich
wyceny rozlicza się na kapitał z aktualizacji wyceny.

(k)

Zyski i straty nadzwyczajne
Zyski i straty nadzwyczajne przedstawiają skutki finansowe zdarzeń trudnych do przewidzenia, poza
normalną działalnością i nie związane z ogólnym ryzykiem jej prowadzenia.

(1)

Obowiązkowe obciążenia wyniku tinansowego
Obowiązkowymi obciążeniami wyniku finansowego są podatek dochodowy od osób prawnych (zgodnie
z Ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych) oraz inne płatności z nim zrównane na podstawie
odrębnych przepisów.
Podatek dochodowy jest kalkulowany w oparciu o zysk brutto ustalony na podstawie przepisów
o rachunkowości, skorygowany o przychody nie podlegające opodatkowaniu, koszty nie stanowiące
kosztów uzyskania przychodu oraz odliczenia strat z lat ubiegłych, ulg inwestycyjnych i darowizn.
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Bilans na dzień 31 grudnia 2013 r.
Nota

Bieżący rok

Poprzedni rok

AKTYWA
Aktywa trwałe

-

Wartości niematerialne i prawne

1

Rzeczowe aktywa trwałe

2

Aktywa obrotowe
Należności krótkoterminowe
Należności od jednostek powiązanych
Należności od pozostałych jednostek
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
- do 12 miesięcy
z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i
zdrowotnych oraz innych świadczeń
inne

445 780,44

292 748,74

431,54

431,54

445
445
445
445

-

Suma aktywów

-

3

Inwestycje krótkoterminowe
Krótkoterminowe aktywa finansowe
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne
środki pieniężne w kasie i na rachunkach
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

-

4

-

-

431 „54

431,54

-

-

-

-

431 „54

431,54

-

-

348,90
348,90
348,90
348,90

292
292
292
292

317,20
317,20
317,20
317,20

-

-

445 780,44

292 748,74

(11!:
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Bilans na dzień 31 grudnia 2013 r.
Nota

Bieżący rok

Poprzedni rok

PASYWA
Fundusze własne
Fundusz statutowy
Fundusz gwarancyjny
Nadwyżka przychodów nad kosztami (plus)

5
6

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

4 965,60
12 400,00
428 414,84

4 965,60
12 400,00
275 251,34

-

Zobowiązania krótkoterminowe
Wobec jednostek powiązanych
Wobec pozostałych jednostek
kredyty i pożyczki
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
-do 12 miesięcy
z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń
z tytułu wynagrodzeń
inne

7

Rozliczenia międzyokresowe
Inne rozliczenia międzyokresowe
krótkoterminowe

8

Suma pasywów

292 616,94

-

Rezerwy na zobowiązania

-

445 780,44

-

-

-

-

-

-

-

131,80
-

131,80
-

131,80
-

5,00
5,00
126,80

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

445 780,44

292 748,74

„ą K
ic.
1
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Rachunek zysków i strat
za okres od 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013
Nota

Przychody działalności statutowej, w tym:

9

Składki brutto określone statutem
Inne przychody określone statutem
Koszty realizacji zadań statutowych
Wynik finansowy na działalności statutowej
Koszty administracyjne
Amortyzacja
Zużycie materiałów i energii
Usługi obce
Podatki i opłaty
Wynagrodzenia
Ubezpieczenia społecznej inne świadczenia
Pozostałe koszty rodzajowe
Pozostałe przychody

Poprzedni rok

Bieżący rok

I 377 574,14
-

10

912 993,67

908 939,17

607 466,09

468 634,97

305 527,58

46 729,38

31 765,81

3 115,90
31 081,42

399,59
23091,29

9562,84
I 958,22
I 011,00

6853,51
I 421,42

-

-

-

22,96

Inne koszty operacyjne

Koszty finansowe

22,96
6 509,25

Wynik finansowy ogółem
Różnica zwiększająca koszty następnego roku
Różnica zwiększająca przychody następnego roku

1 620,55
-

6 509,25
-

Odsetki, w tym:
- dla jednostek powiązanych
Inne
Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności

-

-

Pozostałe koszty

Odsetki. w tym:
- od jednostek powiązanych
Inne

-

1 377 574,14

Inne przychody operacyjne

Przychody finansowe

912 993,67

I 620,55
108,02
-

108,02
428 414,84

275 251,34

-

-

-

-

428 414,84

275 251.34
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Dodatkowe informacje i objaśnienia
za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.
1

Wartości niematerialne i prawne

Bieżący rok

Poprzedni rok

(a) Struktura wartości niematerialnych i prawnych
Inne wartości niematerialne i prawne
Wartości niematerialne i prawne razem
(b) Z,niana stanu wartości niematerialnych i prawnych
Wartość brutto na początek okresu
Zwiększenia zakup
Wartość brutto na koniec okresu

I 048,00

I 048,00

1 048,00

I 048,00

I 048,00

I 048,00

-

Skumulowana amortyzacja na początek okresu
Zmniejszenia amortyzacja za okres
Skumulowana amortyzaja na koniec okresu
-

-

-

1 048,00

I 048,00

-

-

-

-

Wartość netto na początek okresu
Wartość netto na koniec okresu

2

Rzeczowe aktywa trwale

Bieżący rok

Poprzedni rok

(a) Struktura rzeczowych aktywów trwałych
Środki trwałe:
urządzenia techniczne i maszyny
Rzeczowe aktywa trwałe razem
-

-

-

-

-

(b) Zmiana stanu rzeczowych aktywów trwałych
Urządzenia
techniczne i
maszyny
9 303,99

Wartość brutto na początek okresu
Zwiększenia zakup
Wartość brutto na koniec okresu
-

Razem
9 303,99

-

-

9 303,99

9 303,99

9 303.99

9 303,99

9 303,99

9 303,99

-

-

-

-

-

Skumu]owana amortyzacja na początek okresu
Zwiększenia amortyzacja za okres
Skumulowana amortyzacja na koniec okresu
-

Wartość netto na początek okresu
Wartość netto na koniec okresu

3

Należności krótkoterminowe
rozliczenie konta sy ZUS nadpłata składek
Należności krótkoterminowe netto
-

4

Rozliczenia międzyokresowe czynne krótkoterminowe
Rozliczenia międzyokresowe czynne krótkoterminowe razem

5

Fundusz statutowy
Fundacja zgodnie ze Statutem posiada fundusz statutowy w wysokości 4 965,60 zł.

Bieżący rok
43154
431,54
Bieżący rok

Poprzedni rok
431,54
431,54
Poprzedni rok
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Dodatkowe informacje i objaśnienia
za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.
6

Wynik finansowy netto roku obrotowego

Nadwyżka przychodów nad kosztami w wysokości 428 4 14,84 zł zostaje przeznaczona w całości na zwiększenie przychodów roku następnego.
7

Zobowiązania krótkoterminowe
o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty:
w okresie do 1 roku
dostaw i usług
wynagrodzeń
inne zobowiązania
-

Razem zobowiązania krótkoterminowe:
8

Rozliczenia międzyokresowe

Stan na I stycznia 2013
131,80
5,00

Zmiana
(131,80)
(5,00)

126,80

(126,80)

131,80

(131,80)
Bieżący rok

Dotacje-granty nie wydatkowane
Razem

9

Przychody z działalności statutowej
Struktura rzeczowa przychodów
Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku
publicznego
1. Wpłaty z 1% os. fizyczne
2. Granty, dotacje
projektPOKL
Instytut Spraw Publicznych
TRUST
Clifford Chance
kancelaria SALANS
Linklaters Poland
Wierzbowski Eyersheds
PIL-net Alapityany
PILnet Gruzini
RITA/STP
Pozostałe przychody statutowe
Darowizny rzeczowe od osób prawnych Wydawnictwo CH
BECK Sp. Z o.o.
Darowizny GNB
Nadwyżka przychodów nad kosztami z roku poprzedniego
Razem

10 Koszty realizacji zadań statutowych
TRUST for Ciyil Society in Central and Eastern Europe
Darowizny 1% OPP
Koszty finansowane ze środków własnych
WydawnictwoC.H. BECK Sp. z o.o.
POKL
Wierzbowski Eyersheds
Linklaters Poland Sp. z o.o.
Clifford Chance
OIP 15/FUPP/OIP
statuetka Pro Bono
lus et Ratio
Salans
Pilnet
RITAJSTP
PiŁnet Gruzini

Razem

Stan na 31 grudnia 2013
-

-

Poprzedni rok
-

-

-

-

Bieżący rok

Poprzedni rok

I 510,10

2 061,70

-

-

520810,15

411459,31
23 500,00
10391,49
14 189,00
5 000,00
6 000,00
193 000,00
12 304,80

-

-

-

5 000,00
-

15 038,11
-

51 331,23
21 846,00
2 150,00
327
157
275
I 377

132,21
505,00
251,34
574,14

Bieżący rok
-

-

-

2 000,00
229 618,00
-

3 469,37
912 993,67
Poprzedni rok
10 391,49

2 061,70

-

-

327 132,21
485 570,93
4 088,30
-

-

-

2 I 5 0,00
-

2
II
21
51

783,40
975,40
846,00
33 1,23

908 939,17

229
280
6
14
23
2
35
4

294,60
618,00
365,15
58 1,20
000,00
189,00
500,00
000,00
128,00
973,65
425,00
-

-

607 466,09

$27
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za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.
11

Podatek dochodowy

Bieżący rok

Podatek dochodowy bieżący

Poprzedni rok
-

Razem

-

Podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych wyniósł O zł.
12

Przeciętne zatrudnienie
Zatrudnieni pracownicy
Razem

Bieżący rok

Poprzedni rok
I
1

13 Pozostałe pozycje
Pozostałe pozycje informacji dodatkowych przewidywane przez Załącznik nr I do Ustawy o Rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. nie
występują.

