
Drukowane programem DRUKI GOFIN Wydawnictwa Podatkowego GOFIN - www.Druki.Gofin.pl
v 1476.2680.1.25

29-06-2022

01-01-2021 31-12-2021

FUNDACJA RZYMSKIEGO CENTRUM AKADEMICKIEGO 

MAZOWIECKIE M. ST. WARSZAWA

M.ST.WARSZAWA WARSZAWA

POLSKA MAZOWIECKIE

M. ST. WARSZAWA M.ST.WARSZAWA

KWIDZYŃSKA 1A

WARSZAWA 04-695 WARSZAWA

9 5 2 2 1 3 2 0 9 9 0 0 0 0 5 2 1 9 9 1



Drukowane programem DRUKI GOFIN Wydawnictwa Podatkowego GOFIN - www.Druki.Gofin.pl
v 1476.2680.1.25

01-01-2021 31-12-2021



Drukowane programem DRUKI GOFIN Wydawnictwa Podatkowego GOFIN - www.Druki.Gofin.pl
v 1476.2680.1.25

1) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne – według cen nabycia lub kosztów 
wytworzenia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy z 
tytułu trwałej utraty wartości;

1a) nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne zaliczane do inwestycji – według 
zasad, stosowanych do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, 
określonych w pkt. 1 oraz w art. 31, art. 32 ust. 1–5 i art. 33 ust. 1

2) środki trwałe w budowie – w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim 
związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty 
wartości;

3) udziały w innych jednostkach oraz inne niż wymienione w pkt. 1a inwestycje zaliczone do 
aktywów trwałych – według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty 
wartości;

4) udziały w jednostkach podporządkowanych zaliczone do aktywów trwałych – według zasad 
określonych w pkt. 3

5) inwestycje krótkoterminowe – według ceny nabycia lub ceny (wartości) rynkowej, zależnie 
od tego, która z nich jest niższa 

6) rzeczowe składniki aktywów obrotowych – według cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie 
wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy;

7) należności i udzielone pożyczki – w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady 
ostrożności;

8) zobowiązania – w kwocie wymagającej zapłaty;

9) rezerwy – w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości;
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Zastosowano zakres sprawozdania finansowego wynikający z załącznika nr 6 do ustawy o 
rachunkowości.
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Informacja dodatkowa
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FUNDACJA RZYMSKIEGO CENTRUM 
AKADEMICKIEGO 

SPRAWOZDANIE FINANSOWE  
za 2021 rok 

 

 

 

 

Informacja dodatkowa 

Informacja dodatkowa zawiera nieobjęte bilansem oraz rachunkiem zysków i strat informacje 

i wyjaśnienia niezbędne do oceny gospodarki finansowej jednostki, a w szczególności: 

 

I. 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 

- brak takich pozycji 

 

II. 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; 

- jednostka nie udzieliła zaliczki, pożyczki ani innego świadczenia o podobnym 

charakterze członkom organów administrujących, zarządzających czy nadzorujących. 

 

 



  

str. 1 
 

 

 

III. uzupełniające dane o aktywach i pasywach; 

- brak konieczności takich uzupełnień 

 

 

IV. 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; 

 

L.p. Wyszczególnienie Kwota PLN 

1 Spadki   

2 1% podatku os. fizycznych 35 432,60 

3 Darowizny 264 606,73 

4 
Środki pochodzące ze źródeł 

publicznych 
0,00 

5 

Odpłatne świadczenia 

realizowane w ramach celów 

statutowych 

0,00 

6 
Przychody z działalności 

gospodarczej 
  

7 Pozostałe przychody operacyjne  0,00 

8 Pozostałe przychody finansowe 360,34 

  Razem przychody 300 399,67 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

str. 2 
 

V. informacje o strukturze poniesionych kosztów; 

 

L.p. Wyszczególnienie Kwota PLN 

1 
Koszty nieodpłatnej działalności 

pożytku publicznego: 
213 537,12 

2 
Koszty odpłatnej działalności 

pożytku publicznego 
0,00 

3 Koszty administracyjne 22 412,84 

4 
Koszty działalności 

gospodarczej 
  

5 Pozostałe koszty  operacyjne   

6 Pozostałe koszty finansowe 433,21 

  Razem koszty 236 383,17 

 

 

 

VI.  dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego; 

- brak takich zdarzeń 

 

VII.  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; 

- jednostka uzyskała status organizacji pożytku publicznego od dnia 24.04.2017 r., uzyskane 

przychody z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych roku sprawozdawczym 

wyniosły 35 432,60 złotych. Wydatkowanie tych środków następuje wyłącznie na bezpośrednią 

realizację celów statutowych Fundacji. 

 

VIII. 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. 

-  brak  takich informacji. 

 
 


