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1. Wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia 
dla kosztów prac rozwojowych, pomniejszonych o skumulowane odpisy umorzeniowe oraz o 
ewentualne odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Wartości niematerialne i prawne 
amortyzowane są metodą liniową w okresie przewidywanej ekonomicznej użyteczności. 
Wartości niematerialne i prawne o jednostkowej wartości nie przekraczającej 10 tys. zł w dniu 
przyjęcia do użytkowania – jednorazowe spisanie w koszty rodzajowe.
2. Środki trwałe są wyceniane w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia pomniejszonych o 
skumulowane umorzenie, a także o dokonane odpisy z tytułu utraty wartości. Środki trwałe do 
10 tys. zł. ewidencjonowano na koncie środków trwałych i umarzano je w 100%. 
3. Środki trwałe w budowie wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w 
bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu 
trwałej utraty wartości. Do ceny nabycia lub kosztu wytworzenia środków trwałych w budowie 
zalicza się koszty obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu ich finansowania i związane z nimi 
różnice kursowe. Koszty obsługi pomniejsza się o uzyskane przychody z nimi związane.
4. Rzeczowe składniki aktywów obrotowych wycenia się według cen nabycia lub kosztów 
wytworzenia nie wyższych od ich cen sprzedaży netto na dzień bilansowy.  
5. Należności wycenia się w kwotach wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej 
wyceny (po pomniejszeniu o odpisy aktualizujące). Należności wyrażone w walutach obcych 
wycenia się na dzień bilansowy po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ogłoszonym 
dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski. Różnice kursowe od należności wyrażonych w 
walutach obcych powstałe na dzień wyceny i przy zapłacie zalicza się odpowiednio : ujemne 
do kosztów finansowych i dodatnie do przychodów finansowych. 
6. Środki pieniężne wykazuje się w wartości nominalnej. Wyrażone w walutach obcych 
wycenia się na dzień bilansowy po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ogłoszonym 
dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski.
7. Rozliczenia międzyokresowe kosztów czynne dokonane są,  jeżeli koszty poniesione 
dotyczą przyszłych okresów sprawozdawczych.   
8. Kapitały (fundusze) własne ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej 
według ich  rodzajów i zasad określonych przepisami prawa lub umowy spółki. Kapitał 
zakładowy spółki kapitałowej wykazuje się w wysokości określonej w umowie i wpisanej w 
rejestrze sądowym. Zadeklarowane lecz nie wniesione wkłady kapitałowe ujmuje się jako 
należne wkłady na poczet kapitału. Kapitał zapasowy tworzony jest z podziału zysku, 
przeniesienia z kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny. 
9. Rezerwy tworzy się na pewne lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa przyszłe 
zobowiązania i wycenia się je na dzień bilansowy w wiarygodnie oszacowanej wartości.
10. Zobowiązania wycenia się na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty z wyjątkiem 
zobowiązań, których uregulowanie zgodnie z umową następuje przez wydanie innych niż 
środki pieniężne aktywów finansowych lub wymiany na instrumenty finansowe – które wycenia 
się według wartości godziwej. Jeżeli termin wymagalności przekracza jeden rok od daty 
bilansowej, salda tych zobowiązań, z wyjątkiem zobowiązań z tytułu dostaw i usług, wykazuje 
się jako długoterminowe. Pozostałe części sald wykazywane są jako krótkoterminowe. 
Zobowiązania wyrażone w walutach obcych wycenia się na dzień bilansowy po obowiązującym 
na ten dzień średnim kursie ogłoszonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski. 
Różnice kursowe dotyczące zobowiązań wyrażonych w walutach obcych powstałe na dzień 
wyceny i przy uregulowaniu zalicza się odpowiednio : ujemne do kosztów finansowych i 
dodatnie do przychodów finansowych.
11. Inne rozliczenia międzyokresowe - Rozliczenia międzyokresowe przychodów.  Zaliczone do 
rozliczeń międzyokresowych przychodów kwoty zwiększają stopniowo przychody netto ze 
sprzedaży bądź pozostałe przychody operacyjne, równolegle do odpisów amortyzacyjnych lub 
umorzeniowych od środków trwałych lub kosztów prac rozwojowych sfinansowanych z tych 
źródeł.
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Sprawozdania finansowe Fundacja sporządza zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 
września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. 2019 roku, poz. 351, z 
późniejszymi zmianami) oraz zasadami przyjętymi w "Polityce rachunkowości" Fundacji.
1. Przychody ze sprzedaży obejmują niewątpliwie należne lub uzyskane kwoty netto ze 
sprzedaży ujmowane w okresach, których dotyczą.
2. Fundacja prowadzi koszty w układzie rodzajowym. 
Na wynik finansowy Spółki wpływają ponadto:
• Pozostałe przychody i koszty operacyjne pośrednio związane z działalnością Fundacji w 

zakresie między innymi zysków i strat ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych, aktualizacji 
wyceny aktywów niefinansowych, utworzenia i rozwiązania rezerw na przyszłe ryzyko, kar, 
grzywien i odszkodowań, otrzymania lub przekazania darowizn.
• Przychody finansowe z tytułu dywidend (udziałów w zyskach), odsetek, zysków ze zbycia 
inwestycji, aktualizacji wartości inwestycji, nadwyżki dodatnich różnic kursowych nad 
ujemnymi.
• Koszty finansowe z tytułu odsetek, strat ze zbycia inwestycji, aktualizacji wartości inwestycji, 
nadwyżki ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi.
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Polityka rachunkowości zgodna z ustawą o rachunkowości. 
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01.01.2020 - 31.12.2020

2020
69 635,20

295 697,91
19 472,23

9 941,98
50 020,13

961,00

166 620,86
38 493,84

10 187,87

-226 062,71
361 941,58

303 327,11

243 683,08

243 683,08
-107 804,21

14 168,98

14 168,98
11 044,19
10 460,59

583,60
-104 679,42

0,00

-104 679,42

2019
689 012,55

686 300,51
29 072,23
17 222,10

226 445,14
1 684,00

252 310,27
18 222,07

141 344,70

2 712,04
563 080,12

470 438,94

523 655,01

523 655,01
42 137,15

3 639,77

3 639,77
33 558,66
18 208,35

15 350,31
12 218,26

547,00

11 671,26

zł

V Przychody netto za sprzedaży usług 69 635,20 689 012,55

FUNDACJA IM. 
KAZIMIERZA 
PUŁASKIEGO

58 614,47 92 641,18
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31.12.2020

2020 2019
34 520,41 53 992,64

0,00 0,00

34 520,41 53 992,64

34 520,41 53 992,64

34 520,41 44 392,64

0,00 9 600,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

2020
61 857,82 166 537,24

3 000,00 3 000,00

345 172,89 345 172,89

-181 635,65 -193 306,91

-104 679,42 11 671,26

634 522,40 473 000,90

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

zł

FUNDACJA IM. KAZIMIERZA 
PUŁASKIEGO

2019
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0,00 0,00

0,00

0,00

661 859,81

0,00

312 567,93

0,00

0,00

0,00

0,00

312 567,93

94 151,87

94 151,87

270 315,57

0,00

0,00

0,00

0,00

270 315,57

184 940,57

53 723,37

53 723,37

0,00

1 348,11

30 303,52

364 206,83

364 206,83

364 206,83

0,00

0,00

585 545,50

0,00

395 133,35

0,00

0,00

0,00

0,00

395 133,35

164 457,44

164 457,44

473 000,90

0,00

0,00

0,00

0,00

473 000,90

220 920,41

231 850,41

231 850,41

9 926,56

0,00

10 303,52

0,00

0,00

0,00
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8 873,82

209 542,24

347 459,00

347 459,00

0,00

0,00

347 459,00

347 459,00

1 832,88

696 380,22 696 380,22

10 905,01

219 770,90

188 648,43

188 648,43

0,00

0,00

188 648,43

188 648,43

1 763,72

639 538,14 639 538,14
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-104 679,42

334 517,58

0,00

0,00

422 277,33

0,00

0,00

0,00

0,00

-16 919,67

0,00

12 218,26

470 438,94

0,00

0,00

533 228,32

0,00

8 917,83

0,00

60 012,64

6 077,17

547,00

zł

Liczba dołączonych opisów: 1 Liczba dołączonych plików: 1
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DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA 
 

1. Zmiany w ciągu roku obrotowego wartości środków trwałych, 
wartości niematerialnych i prawnych oraz długoterminowych 

aktywów (inwestycji) finansowych: 
 

a) środki trwałe wartość początkowa:     
Wyszczególnienie 

Wg pozycji 
bilansowych 

Wartość 
początkowa 
na początek 

roku 
obrotowego 

Zwiększenia 
z tytułu: 

— nabycia 
— aktualizacji 

— przemieszczenia 
- inne 

Zmniejszenia 
z tytułu: 

- sprzedaży 
— aktualizacji 

— przemieszczenia 
- inne 

Stan na 
Koniec roku 
Obrotowego 

wartości 
początkowej 

Środki trwałe 

razem 183 139,90    0,00 0,00 183 139,90    

Grunty  0,00 0,00 0,00 0,00 

Budynki i budowle 0,00 0,00 0,00 0,00 

Urządzenia 

techniczne i 

maszyny  

89 788,01 0,00 0,00 89 788,01 

Środki transportu  48 000,00 0,00 0,00 48 000,00 

Inne środki trwałe  45 351,89 0,00 0,00 45 351,89 

b) umorzenia środków trwałych:        
Wyszczególnienie 

wg pozycji 
bilansowych 

(środków 
trwałych) 

Dotychczasowe 
umorzenie 

na początek 
roku 

obrotowego 

Zwiększenia 
z tytułu: 

— umorzeń 
- aktualizacji 

— przemieszczenia 

Zmniejszenia 
z tytułu: 

- sprzedaży 
- aktualizacji 

— przemieszczenia 

Stan na 
koniec roku 
obrotowego 

Umorz środków 

trwałych razem 129 147,26 19 472,23 3 000,00 148 619,49 

Budynki i budowle 0,00 0,00 0,00 0,00 

Urządzenia 

techniczne i 

maszyny  

80 416,29 4 372,00 0,00 84 788,29 

Środki transportu  38 400,00 9 600,00 3 000,00 48 000,00 

Inne środki trwałe 10 330,97 5 500,23 0,00 15 831,20 

 
c) wartości niematerialne i prawne wartość początkowa:     
Wyszczególnienie 

Wg pozycji 
bilansowych 

Wartość 
początkowa 
na początek 

roku 
obrotowego 

Zwiększenia 
z tytułu: 

— nabycia 
— aktualizacji 

— przemieszczenia 
- inne 

Zmniejszenia 
z tytułu: 

- sprzedaży 
— aktualizacji 

— przemieszczenia 
- inne 

Stan na 
Koniec roku 
Obrotowego 

wartości 
początkowej 

Inne wartości  

niematerialne i 

prawne  

2 390,40  0,00 0,00 2 390,40 
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d) umorzenia wartości niematerialnych i prawnych:   

     
Wyszczególnienie 

wg pozycji 
bilansowych 

(środków 
trwałych) 

Dotychczasowe 
umorzenie 

na początek 
roku 

obrotowego 

Zwiększenia 
z tytułu: 

— umorzeń 
- aktualizacji 

— przemieszczenia 

Zmniejszenia 
z tytułu: 

- sprzedaży 
- aktualizacji 

— przemieszczenia 

Stan na 
koniec roku 
obrotowego 

Inne wartości  

niematerialne i 

prawne 
2 390,40 0,00 0,00 2 390,40 

 

2. Struktura własności kapitału podstawowego:  

Kapitał podstawowy wynosi 3 000,00 zł. 

3. Informacje o kapitałach zapasowych i rezerwowych  

Kapitał zapasowy wynosi 345 172,89 zł. 

4. Propozycje podziału zysku bilansowego netto za rok obrotowy 

lub pokrycia straty bilansowej: 

Strata za rok 2020 w kwocie 104 679,42 zł. zostanie pokryta  

z dochodu lat przyszłych. 

5. Informacje o stanie rezerw: 

Nie wystąpiły.  

 

6. Informacje o odpisach aktualizujących wartość należności: 

Nie występują.  

7. Środki pieniężne zgromadzone na rachunku VAT: 

Numer rachunku Kwota 

Środki pieniężne zgromadzone na rachunku VAT, o którym mowa 

w art. 62a ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Prawo 

bankowe 

0,00 

 

 
8. Zobowiązania długoterminowe według pozycji bilansu  

o pozostałym od dnia bilansowego przewidywanym umową 
okresie spłaty: 
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Struktura czasowa według 

zapadalności 

Rok poprzedni Rok bieżący 

- powyżej 1 roku 0,00 0,00 

- od 2 roku do 3 lat 0,00 0,00 

- od 3 lat do 5 lat 0,00 0,00 

- powyżej 5 lat 0,00 0,00 

Razem  0,00 0,00 

 

9. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń 
międzyokresowych: w zł i gr 

 

Wyszczególnienie 
Stan wartości na: 

31.12.2020 31.12.2019 

1. Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów 
działalności operacyjnej z tego z tytułu: 

-  polisa 
 

1 832,88 1 763,72 

 

10. Wykaz zobowiązań warunkowych (w tym udzielonych przez 
jednostkę gwarancji i poręczeń także wekslowych): 

Nie występują w jednostce.  
 

III 
 
1. Struktura rzeczowa i terytorialna (kraj, eksport) przychodów ze 

sprzedaży produktów, usług i towarów: 
 

Przychody ze sprzedaży netto (bez VAT): 

z tego: 

sprzedaż krajowa sprzedaż na 

eksport 

Razem przychody ze sprzedaży:  69 635,20 0,00 

- towarów  0,00 0,00 

- usług  69 635,20 0,00 

 

2. Informacja o przychodach, kosztach i wynikach działalności 

zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do 
zaniechania w roku następnym: 

W roku obrotowym nie miały miejsca przypadki zaniechania 
działalności.  
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3. Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę 

opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych od 
wyniku finansowego brutto (zysku lub straty brutto): 

 
Wynik brutto  -104 679,42 

Koszty nie będące kosztami uzyskania przychodu w tym:  

- reprezentacja  0,00 

- odsetki budżetowe  403,00 

- niezapłacone odsetki od zobowiązań    0,00 

- pozostałe (dotacje, granty unia) 

- ZUS TARCZA  

- pozostałe NKUP 

303 327,11 

17 104,06 

101 443,16 

Razem koszty NKUP  422 277,33 

Przychody nie będące przychodami podatkowymi, w tym:  

- przychody finansowe (nie wpłacone odsetki)  0,00 

- przychody z dotacji, granty 

- różnice kursowe z wyceny 

- ZUS TARCZA 

303 327,11 

14 086,41 

17 104,06 

Razem przychody nie będące przychodami podatkowymi   334 517,58 

Koszty statystyczne, w tym:  

- wynagrodzenia z lat poprzednich uregulowane w roku bieżącym 0,00 

- składki ZUS pracodawcy z lat poprzed. uregul. w roku bieżącym  0,00 

Razem koszty statystyczne, ujęte w kosztach uzyskania 

przychodów. 
0,00 

Strata podatkowa  -16 919,67 

Podstawa opodatkowania 9% 0,00 

Podatek dochodowy 0,00 

Strata netto   -104 679,42 

 
 

IV 

1. Informacja o przeciętnym zatrudnieniu:  

    Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2020 wynosiło czterech pracowników. 

V 

1. Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat 
poprzednich ujętych w sprawozdaniu finansowym za rok 

obrotowy: 
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Nie występują w jednostce.  

 
2. Informacje o znaczących zdarzeniach jakie wystąpiły po dniu 

bilansowym nie uwzględnionych w bilansie oraz rachunku 
zysków i strat: 

 

Nie wystąpiły.  
 

3. Zmiany zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny 
oraz sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, 

wywierające istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową, 
wynik finansowy oraz zmiany w kapitale własnym: 

 
Nie wystąpiły.  

 
4. Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych 

sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze 
sprawozdaniem za rok obrotowy: 

 
Informacje liczbowe zawarte w sprawozdaniu finansowym za rok 2020 

zapewniają porównywalność danych ze sprawozdaniem za 2019 r. oraz 

nie wpływają na ocenę aktualnej sytuacji majątkowej i finansowej a 
także rentowności Fundacji.  

Wszystkie istotne dane niezbędne dla oceny sytuacji fundacji zostały 
uwzględnione w rachunku zysków i strat.  

 
VI 

 
1. Informacja o wspólnych przedsięwzięciach (nie podlegających 

konsolidacji w sprawozdaniach finansowych): 
 

Nie wystąpiły. 
 

 
 

Sporządził; Sylwia Janeczek  

 
Łódź dnia 31.03.2021r. 

 
 

 



Informacja o podpisach złożonych na pliku XML sprawozdania finansowego

data podpisu osoba podpisująca

2021-04-26 14:55:01 Agnieszka Maria Gacia

Drukowane programem DRUKI GOFIN Wydawnictwa Podatkowego GOFIN - www.Druki.Gofin.pl


