WPROWADZENIE ORAZ INFORMACJA DODATKOWA
DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2016
- zgodnie z Ustawą z dn. 29.09.1994 r. o rachunkowości z uwzględnieniem art. 50 ust.1.

1. Informacje ogólne
Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności, na dzień bilansowy
31.12.2016 r. i obejmuje okres jednego roku sprawozdawczego, tj. od 1.01.2016 do 31.12.2016 r.
1.1. Nazwa jednostki sprawozdawczej i dane identyfikacyjne
Fundacja Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie, ul. Górnośląska 20 lok. 6, kod
pocztowy 00-484, została zarejestrowana w dniu 14.08.2013 r. postanowieniem Sądu Rejonowego dla
Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego oraz wpisana
do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych Zakładów
Opieki Zdrowotnej pod nr 0000473488. Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Warszawa Śródmieście
w Warszawie nadał Fundacji numer identyfikacji podatkowej NIP 525-256-51-87, a Urząd Statystyczny
przyznał numer statystyczny REGON 146826296
1.2. Skład osobowy Zarządu Fundacji
W okresie 01.01.2016 r. – 30.10.2016 r.
Prezes Zarządu – Jerzy Kwaśniewski
Wiceprezes Zarządu – Joanna Banasiuk
Członek Zarządu – Tymoteusz Zych
W okresie 01.11.2016 r. – 31.12.2017 r.
Prezes Zarządu – Aleksander Stępkowski
Wiceprezes Zarządu – Joanna Banasiuk
Wiceprezes Zarządu – Jerzy Kwaśniewski
Członek Zarządu – Tymoteusz Zych
1.3. Skład osobowy Rady Fundacji
Przewodniczący Rady – Sławomir Olejniczak
Wiceprzewodniczący Rady – Arkadiusz Stelmach
Sekretarz Rady – Jakub Skoczylas
1.4. Waluta sprawozdawcza i poziom zaokrągleń
Sprawozdanie finansowe sporządzono w walucie polskiej PLN z dokładnością do jednego grosza.
1.5. Przedmiot działalności
Cele Fundacji, jak i sposób ich realizacji w roku 2016 nie uległy zmianie. Są nimi nadal prowadzenie badań
nad ich kulturą prawną i duchowym dziedzictwem, w którym jest zakorzeniona kultura polska oraz
propagowanie ich wyników w życiu publicznym i w systemie prawnym. W szczególności:
1/ afirmowanie przyrodzonej i niezbywalnej godności człowieka oraz działania na rzecz ochrony wynikających
z niej praw człowieka i obywatela,
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2/ działanie na rzecz prawnej ochrony życia ludzkiego na wszystkich etapach jego rozwoju,
3/ działanie na rzecz poszanowania małżeństwa, jako związku kobiety i mężczyzny, rodziny, macierzyństwa
i rodzicielstwa oraz promowanie rozwiązań prawnych służących ich ochronie,
4/ działanie na rzecz ochrony praw rodziców do wychowywania dzieci zgodnie ze swoim sumieniem
i przekonaniami,
5/ działanie na rzecz prawnej ochrony dzieci przed demoralizacją i deprawacją,
6/ działanie na rzecz poszanowania w przestrzeni publicznej duchowego dziedzictwa Narodu, w którym
zakorzeniona jest kultura polska,
7/ przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, dyskryminacji i marginalizacji osób lub grup społecznych
z powodu ich przywiązania do wartości związanych z kulturą polską,
8/ pomoc prawna osobom lub organizacjom, których działalność obejmuje w/w cele.
Pracownicy działający w ramach Instytutu Ordo Iuris:
-

prowadzą działalność o charakterze opiniującym i doradczym,
opracowują i prezentują ekspertyzy i raporty prawne, tworzą dorobek doktrynalny,
organizują prelekcje, sympozja, spotkania, dyskusje i konferencje,
zapewniają intelektualną i etyczną formację młodych prawników,
przygotowują projekty ustaw,
inicjują postępowania sądowe oraz włączają się w interwencję procesową w ramach procedur toczących
się zarówno na gruncie krajowym, jak i międzynarodowym.

W 2016 r. świadczyliśmy pomoc prawną beneficjentom Programu Interwencji Procesowej Ordo Iuris
w sprawach cywilnych, karnych, prawa pracy oraz administracyjnych. Łączenie zaangażowaliśmy się
w ponad 30 postępowań sądowych. Prowadziliśmy stały monitoring procesu legislacyjnego. Przygotowaliśmy
blisko 50 opinii i analiz prawnych, zgłosiliśmy poprawki lub zaproponowaliśmy projekty ponad 10 ustaw,
wydaliśmy 2 publikacje książkowe oraz 6 broszur informacyjnych, zorganizowaliśmy 5 konferencji naukowych.
Braliśmy czynny udział w pracach komisji i zespołów parlamentarnych. Angażowaliśmy się na forum
organizacji międzynarodowych, szczególnie w ramach struktur UE, ale także ONZ oraz OBWE.
2. Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. i zostało sporządzone przy
założeniu kontynuowania działalności statutowej, wykorzystując do tego celu fundusze na dzień 31.12.2016 r.
oraz przewidywane dochody ze składek, darowizn i dochodów z działalności gospodarczej w 2017 roku.
3. Księgi rachunkowe prowadzone są w oparciu o ustawę z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości oraz
w oparciu o Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15.11.2001 r. w sprawie szczególnych zasad
rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzących działalności
gospodarczej, a także w oparciu o zakładowy plan kont oparty na wzorcowym planie kont. Ewidencja
księgowa jest prowadzona z wykorzystaniem programu komputerowego RAMZES.
4. Metody wyceny aktywów i pasywów
a) Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne - wycenianie są wg cen nabycia. Przedmioty
i wartości niematerialne i prawne o wartości nabycia niższej niż 3 500,00 PLN znajdują się
w pozabilansowej ewidencji wyposażenia i umarzane są jednorazowo w miesiącu ich nabycia. Środki
trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nabycia przekraczającej 3 500,00 PLN
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są amortyzowane metodą liniową z zastosowaniem maksymalnych dopuszczalnych stawek
amortyzacyjnych, przewidzianych w ustawie z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób
prawnych, pod warunkiem, że okres amortyzacji jest zgodny z okresem ekonomicznej użyteczności
środka.
b) Materiały wyceniane są wg cen zakupu.
c) Należności i zobowiązania wyceniane są w kwotach wymagalnych do zapłaty, z zastosowaniem zasady
ostrożnej wyceny (po pomniejszeniu o odpisy aktualizujące).
d) Środki pieniężne wykazywane są w wartości nominalnej. Środki pieniężne w walutach obcych
wyceniane są na dzień bilansowy z zastosowaniem średniego kursu dla danej waluty ustalonego przez
Narodowy Bank Polski na ten dzień.
Różnice kursowe powstałe na dzień wyceny zaliczane są odpowiednio do przychodów lub kosztów
finansowych. Różnice te prezentowane są w sprawozdaniu finansowym per saldo.
e) Rezerwy tworzone są na zobowiązania pewne lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa wystąpienia
ich w przyszłości. Są one wyceniane na dzień bilansowy w wiarygodnie oszacowanej wartości.
Rezerwy te w rachunku zysków i strat są zaliczane odpowiednio do kategorii kosztów, które przyszłe
zobowiązania maja dotyczyć, tj. do pozostałych kosztów operacyjnych, pozostałych kosztów
finansowych lub do strat nadzwyczajnych.
f)

Rachunek zysków i strat- sporządzany jest wg wzoru ustalonego w Rozporządzeniu Ministra Finansów
z dnia 15.11.2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek nie
będących spółkami handlowymi, nieprowadzących działalności gospodarczej.

W przypadku pozostałych aktywów i pasywów stosuje się jednoznacznie określone metody wyceny zgodne
z postanowieniami ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości.
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DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2016
1. Ewidencja księgowa Fundacji prowadzona jest zgodnie z art. 80 ust 3 ustawy z dnia 29.09.1994 r.
o rachunkowości oraz Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15.11.2001 r. w sprawie szczegółowych
zasad rachunkowości dla niektórych jednostek nieprowadzących działalności gospodarczej.
2. Osiągnięte wpływy pochodzące z darowizn i przychodów finansowych wykorzystywane są na działalność
statutową Fundacji, zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych
(z późniejszymi zmianami) wolne są od podatku.
Fundacja nie prowadziła w 2016 r. działalności gospodarczej.

NOTY UZUPEŁNIAJĄCE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2016
Nota 1
AKTYWA OBROTOWE
Należności krótkoterminowe
W związku z faktem, że Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej, nie występują w niej należności oraz
należności przeterminowane.
Inwestycje krótkoterminowe
Na inwestycje krótkoterminowe składają się środki zebrane na rachunku prowadzonym na rzecz Fundacji
w Millenium Banku oraz środki w kasie Fundacji.
Saldo rachunków na dzień 31.12.2016 r. wynosiło 383.296,54 PLN.

Nota 2
PASYWA
Fundusze własne Fundacji
Wynik finansowy za rok obrotowy: 297.093,72 PLN
Fundusz statutowy: 50.000,00 PLN
Razem na 31.12.2016 r.: 347.093,72 PLN
Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne
Zobowiązania wobec dostawców: 27.689,55 PLN
Zobowiązania publicznoprawne: 54.910,77 PLN
Razem na 31.12.2016 r: 82.600,32 PLN
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Nota 3
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
Przychody z działalności statutowej
darowizny: 3.321.928,08 PLN
przychody z działalności gospodarczej: 0,00 PLN
Razem w 2016 r.: 3.321.928,08 PLN
Przychody finansowe
przychody z rachunków i lokat: 480,10 PLN
Razem w 2016 r.: 480,10 PLN
Koszty realizacji zadań statutowych
zużycie materiałów: 65.540,28 PLN
usługi obce: 639.486,26 PLN
podatki i opłaty : 0,00 PLN
wynagrodzenia: 1.202.955,44 PLN
inne: 374.861,12 PLN
Koszty realizacji zadań statutowych razem: 2.282.843,10 PLN
Koszty administracyjne w 2016 roku wynosiły 727.911,04 PLN
Bilans sporządzony na dzień 31.12.2016 r. wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę bilansową
429.694,04 PLN.
Rachunek wyników za rok 2016 zamyka się nadwyżką przychodów nad kosztami w kwocie 297.093,72 PLN,
która zwiększy przychody statutowe roku 2017.

Nota 4
DODATKOWE INFORMACJE
- Fundacja na dzień bilansowy 31.12.2016 r. zatrudniała 16 pracowników. Zarząd wykonywał swoją
funkcję na podstawie uchwały/ powołania.
- Nie występują zobowiązania zabezpieczone na majątku Fundacji.
- Fundacja nie udzielała gwarancji, poręczeń ani zobowiązań warunkowych.
- Nie występują umowy nieuwzględnione w bilansie.
- Fundacja nie udzielała pożyczek i świadczeń osobom wchodzącym w skład organów zarządzających.
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