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Sprawozdanie Finansowe
Fundacji BNP Paribas
01-211 Warszawa ul. Kasprzaka 10/16
za rok obrotowy 2019
WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Fundacja została zarejestrowana 11 lipca 2006 r. w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w
Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Fundacja i wpisana do Rejestru
Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych Zakładów
Opieki Zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000260224.
Nr REGON: 140616847
Rodzaj przeważającej działalności wg Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 9499Z
Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej nieklasyfikowana.
Nr NIP: 527 25 12 248
Celami statutowymi Fundacji są:
1.

prowadzenie wszechstronnej działalności społecznie użytecznej, w tym podejmowanie i
wspieranie inicjatyw w zakresie rozwoju edukacji, nauki, kultury, pomocy społecznej,

2.

wspieranie

i

propagowanie

inicjatyw

służących

podnoszeniu

poziomu

edukacyjnego

społeczeństwa, w szczególności wyrównywanie szans rozwoju intelektualnego, edukacyjnego i
zawodowego utalentowanej młodzieży z różnych środowisk, pochodzącej z grup zagrożonych
wykluczeniem społecznym oraz regionów o niskim potencjale gospodarczym,
3.

wspieranie idei wolontariatu pracowniczego oraz popularyzacji tej formy w środowisku
bankowym i finansowym,

4.

wspieranie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości
wśród osób młodych.
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Sprawozdanie Finansowe
Fundacji BNP Paribas
01-211 Warszawa ul. Kasprzaka 10/16

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2019

1. Przyjmuje się następujące zasady wyceny aktywów i pasywów
A. W trakcie roku obrotowego:
1. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się w cenach nabycia,
2. Zapasy rzeczowych składników majątku obrotowego ujmuje się w ewidencji w cenach
zakupu,
3. Papiery wartościowe ujmuje się w księgach rachunkowych wg cen nabycia,
3. Środki pieniężne, należności, zobowiązania, w tym również z tytułu pożyczek oraz kapitały
- według wartości nominalnej,
4. Operacje gospodarcze wyrażone w walutach obcych dotyczące:
- środków pieniężnych ujmuje się w księgach rachunkowych po kursie kupna lub sprzedaży
banku, z którego usług korzysta Fundacja,
- należności i zobowiązania ujmuje się po obowiązującym na dzień przeprowadzenia
operacji średnim kursie ustalonym dla danej waluty przez Prezesa Narodowego Banku
Polskiego, chyba, że dowód odprawy celnej wyznacza inny kurs.
B. na dzień bilansowy aktywa i pasywa wycenia się w następujący sposób:
1. Inwestycje rozpoczęte - według cen nabycia.
2. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wg cen nabycia lub wartości po
aktualizacji wyceny pomniejszonych o odpisy umorzeniowe.
3. Materiały - wg cen zakupu nie wyższych od ich cen sprzedaży netto na dzień bilansowy,
4. Należności i zobowiązania, w tym również z tytułu pożyczek - w kwocie wymagającej
zapłaty.
5. Środki pieniężne, kapitały - wg wartości nominalnej,
6. Operacje gospodarcze wyrażone w walutach obcych dotyczące należności i zobowiązań
wycenia się po kursie kupna (należności) lub sprzedaży (zobowiązania) walut stosowanym
przez banki, z których usług korzysta Fundacja. Powstałe w wyniku przeliczeń różnice
kursowe od rozrachunków w walutach obcych zalicza się odpowiednio: ujemne do
kosztów finansowych, dodatnie do przychodów finansowych.
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Odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych Fundacja dokonuje metodą liniową przy
zastosowaniu stawek amortyzacyjnych określonych w wykazie rocznych stawek
amortyzacyjnych, stanowiącym załącznik do rozporządzenia.
Odpisów amortyzacyjnych od wartości niematerialnych i prawnych dokonuje się:
- prawa wieczystego użytkowania gruntu – 40 lat.
- oprogramowania w okresie 2 lat,
- licencji 5 lat.
Wartość materiałów odpisuje się w ciężar kosztów w momencie zakupu. Na koniec
kwartałów oraz na koniec roku dokonuje się inwentaryzacji materiałów, następnie wycenia i
koryguje wartość kosztów w zespole 4. Zakupy towarów odnosi się bezpośrednio w ciężar
kosztów, na koniec roku stan zapasu towarów ustala się w drodze inwentaryzacji.
Bilans i Rachunek wyników prowadzi się zgodnie z ustawą o rachunkowości (Dz. U.
z 2016 r. poz. 1047 ze zm.), na podstawie załącznika nr 6 do tej ustawy (t.j. Dz.U. z 2019 r.
poz. 351; ost.zm. Dz.U. z 2019 r. poz. 1571)
Nie wystąpiły w roku obrotowym zmiany metod księgowości i wyceny.
2.

Dane uzupełniające o aktywach i pasywach.
a) Fundacja nie posiada żadnych zobowiązań finansowych, w tym dłużnych
instrumentów finansowych, nie udzieliła gwarancji, poręczeń i nie posiada innych
zobowiązań warunkowych.
b) Fundacja nie udzieliła kredytów lub zaliczek członkom organów administrujących,
zarządzających i nadzorujących oraz zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu
c) Fundacja nie tworzyła rezerw z żadnych tytułów.
d) Fundacja nie posiada zobowiązań krótkoterminowych.
e) Nie występują czynne rozliczenia międzyokresowe.
f) Nie występują zobowiązania zabezpieczone na majątku.
g) Nie występują zobowiązania warunkowe.
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3.

Struktura zrealizowanych przychodów.

Przychody statutowe, w tym:
- darowizny od Banku BNP Paribas
- darowizna od BNP Paribas SA (Paryż)

3.239.973,29
3.019.737.64
204.645,00

- przychody z 1%

13.083,10

- inne darowizny

2.457,55

Pozostałe przychody operacyjne
Przychody finansowe
Przychody razem

0,00
11.598,39
3.251.571,68

4. Struktura kosztów

Koszty działalności statutowej
Koszty administracyjne
Pozostałe koszty operacyjne
Koszty finansowe
Razem

2.706.369,02
345.030,18
0,00
101,82
3.051.501,02

5. Zmiany w funduszu statutowym.
Fundusz statutowy nie uległ zmianie. Fundacja nie tworzyła odpisów aktualizujących
należności.

6. Udzielone gwarancje poręczenia i inne zobowiązania związane z działalnością
statutową.
W 2019 r. nie wystąpiły.

7. Informacje o tendencjach zmian w przychodach i kosztach oraz składnikach
majątku i źródłach ich finansowania.
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W 2019 r. Fundacja uzyskiwała dochody z darowizn. Jedynym składnikiem majątku
(aktywów) są środki pieniężne na rachunku bankowym, których stan na koniec roku
wyniósł 2.662.538,09 zł.

8. Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem
dochodowym od osób prawnych od wyniku finansowego (zysku, straty) brutto:

Przychody według ewidencji księgowej

3.251.571,68

Koszty według ewidencji księgowej
Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodu – koszty
realizacji zadań statutowych
Koszty niestanowiące kosztów uzyskania
pozostałe
Razem koszty uzyskania przychodów

przychodu

–

Zysk podatkowy brutto
Dochody organizacji pożytku publicznego wolne od podatku na
podstawie art. 17 ust 1 pkt 6c ustawy o PDOP, w części
przeznaczonej na działalność statutową
Podstawa opodatkowania

Warszawa dnia 25 marca 2020 r.

3.051.501,02
-2.706.369,02
0,00
345.132,00
2.906.439,68
- 2.906.439,68

0,00

