
BILANS

KATARZYNA KORWIN-KULESZA MONSERRAT GRAS GRAUPERA,ANDRZEJ 

02-952 WARSZAWA
UL. WIERTNICZA 165 
0000377508

Stan na koniec

roku 
poprzedniego

roku 

AKTYWA

A. 0,00 0,00

I. 0,00 0,00

II. 0,00 0,00

III. 0,00 0,00

IV. 0,00 0,00

V. 0,00 0,00

B. Aktywa obrotowe 79 850,79 19 297,18

I. Zapasy 0,00 0,00

II. 826,40 1 343,41

III. Inwestycje krótkoterminowe 79 024,39 17 953,77

IV. 0,00 0,00

C. 0,00 0,00

AKTYWA razem 79 850,79 19 297,18

PASYWA

A. 75 711,33 10 842,34

I. Fundusz statutowy 10 000,00 10 000,00

II. 0,00 0,00

III. 106 969,01 65 711,33

IV. Zysk (strata) netto -41 257,68 -64 868,99

B. 4 139,46 8 454,84

I. 0,00 0,00

II. 0,00 0,00

III. 4 139,46 8 454,84

IV. 0,00 0,00

PASYWA razem 79 850,79 19 297,18

Data zatwierdzenia: 



Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1) nazwa, siedziba i adres oraz numer we właściwym rejestrze sądowym albo ewidencji

"PROMETEUSZ DLA SENIORÓW" IMIENIA KSIĄŻĄT MARII I WŁODZIMIERZA CZETWERTYŃSKICH UL. WIERTNICZA 165
02-952 WARSZAWA WARSZAWA MAZOWIECKIE

2) czas trwania działalności jednostki, jeśli jest ograniczony

Czas trwannia dzialalności jesdnostki nie jest ograniczony.

3) okres objęty sprawozdaniem finansowym

01.01.2021- 31.12.2021

4) czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez jednostkę w dającej się przewidzieć
przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania dzialalności przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

5) omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), ustalenia wyniku
finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru

Sprawozdanie finansowe dla organizacji pozarządowych, opisanych w art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
określone zostało w załączniku 6 do ustawy o rachunkowości.Zasady rachunkowosci  przyjęte w FundacjiJ są zgodne z Ustawą o
Rachunkowości i uwzględniają zmiany, dokonane w ww Ustawie w związku z wprowadzeniem regulacji, dotyczących jednostek mikro (Dz.U z
2014 r poz. 1100). Jednostka spełnia definicję jednostki mikro, zawartą  w ust. 1a i 1b art. 3 uor . Organ zatwierdzający sprawozdanie
finansowe (Rada Fundacji) w odpowiednim czasie podjął uchwałę o sporządzaniu sprawozdań finansowych zgodnie z załącznikiem nr 4 do
ustawy, przewidzianym dla jednostek mikro. Jednocześnie, korzystając z uprawnień  wskazanych  w art. 50 uor, Fundacja przedstawia
bardziej szczegółowe informacje jak w Rachunku Zysków i Strat, tak i w Bilansie. Takie podejście wynika z dążenia do przedstawienia
rzetelnej i przejrzystej sprawozdawczości  dla organu nadzorczego i dla sponsorów Fundacji. Ponadto status Organizacji Pożytku Publicznego
zobowiązuje do szczególnej staranności w tym zakresie.

Jednostka wybrała nastepujące uproszczenia dla jednostek mikro:

- sporządzanie skróconego sprawozdania finansowego

- rezygnacja z wyceny aktywów i pasywów według wartości godziwej i skorygowanej ceny nabycia

- rezygnacja z obowiązku sporządzania informacji dodatkowej, zestawienia zmian w kapitale, rachunku przepływów pieniężnych i
sprawozdania z działalnosci

Treść Informacji ogólnej i Informacji  uzupełniająceji do Bilansu jest zgodna z wytycznymi, zawartymi w załączniku nr. 4 do
Ustawy.nJednostka nie prowadzi działalności gospodarczej.

Objaśnienia stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów na dzień bilansowy.
Mimo że Fundacja nie posiada środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, poniżej przedstawiamy zasady ich wyceny i
amortyzacji , które będą obowiązywały po ewentualnym zakupie.

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne są wyceniane według cen nabycia, pomniejszonych o odpisy umorzeniowe (amortyzacyjne)
oraz ewentualne odpisy z tytułu trwałej utraty ich wartości.

Ceną nabycia składników aktywów (zarówno trwałych jak i obrotowych) jest cena zakupu obejmująca kwotę należną sprzedającemu, wraz z
podatkiem VAT i podatkiem akcyzowym (firma nie jest płatnikiem VAT i nie ma praw do stosowania odliczeń VAT w zakupach), a w
przypadku importu powiększona o obciążenia o charakterze publiczno-prawnym oraz powiększona o koszty bezpośrednio związane z
zakupem i przystosowaniem składnika aktywów do stanu zdatnego do używania lub wprowadzenia do obrotu, a obniżona o rabaty, upusty
oraz podobne zmniejszenia i odzyski.

Amortyzacja jest dokonywana zgodnie z planem amortyzacji metodą liniową. Amortyzacji podlegają środki trwałe o wartości ponad 3.500 zł.
Środki o  niższej wartości są umarzane w 100% w momencie ich nabycia.

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP:



Należności i zobowiązania są wyceniane nie rzadziej niż na dzień bilansowy w kwotach wymagających zapłaty.

Rozliczenia międzyokresowe są wyceniane nie rzadziej niż na dzień bilansowy.

Kapitały i fundusze są wyceniane nie rzadziej niż na dzień bilansowy w wartości nominalnej, ujmując  je w księgach rachunkowych wg  zasad
określonych przepisami.

Zasady ustalania wyniku finansowego.
Do przychodów jednostki zalicza się otrzymane od darczyńców środki pieniężne i dary rzeczowe oraz przychody finansowe.

Do kosztów zalicza się koszty związane z realizacją zadań statutowych oraz koszty administracyjne jednostki.

Różnica pomiędzy przychodami a kosztami ustalona w rachunku zysków i strat  zwiększa – po zatwierdzeniu rocznego sprawozdania
finansowego – odpowiednio przychody lub koszty w następnym roku obrotowym (art. 47  ust. 3a uor).

Sprawozdanie zostało sporządzone zgodnie z wytycznymi Załąxcznika nr 4 Ustawy o rachunkowości (Dz.U z2014 r. poz.1100)

 

 

Data sporządzenia: 2022-03-31

Data zatwierdzenia:

KATARZYNA KORWIN-KULESZA

MONSERRAT GRAS GRAUPERA,ANDRZEJ
ZAŁĘSKI,KRYSTYNA KULCZYCKA, ANNA SZMEJA,
STANISŁAW LATAŁA, JAN CHODOROWSKI,
MAGDALENA STAŚKIEWICZ

Imię i nazwisko osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust
2 ustawy o rachunkowości

Imię i nazwisko kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich
członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP:



Rachunek zysków i strat

za okres od 2021-01-01 do 2021-12-31

KATARZYNA KORWIN-KULESZA MONSERRAT GRAS GRAUPERA,ANDRZEJ 

02-952 WARSZAWA
UL. WIERTNICZA 165 
0000377508

Stan za

Pozycja Wyszczególnienie poprzedni rok

1 2 3 4

A. 192 304,57 162 120,42

I. 192 304,57 162 120,42

II. 0,00 0,00

III. 0,00 0,00

B. 233 562,15 226 989,41

I. 233 562,15 226 989,41

II. 0,00 0,00

III. 0,00 0,00

C. -41 257,58 -64 868,99

D. 0,00 0,00

E. 0,00 0,00

F. 0,00 0,00

G. 0,00 0,00

H. -41 257,58 -64 868,99

I. 0,00 0,00

J. 0,00 0,00

K. Przychody finansowe 0,00 0,00

L. Koszty finansowe 0,10 0,00

M. Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L) -41 257,68 -64 868,99

N. Podatek dochodowy 0,00 0,00

O. Zysk (strata) netto (M-N) -41 257,68 -64 868,99

Data zatwierdzenia: 



Narodowy Instytut 

Rozwoju 

Obywatelskiego

                    

za rok 2021

 (

Data zamieszczenia sprawozdania

Kraj          POLSKA Województwo     MAZOWIECKIE

Gmina WARSZAWA

Powiat WARSZAWA

Ulica UL. WIERTNICZA Nr domu 165 Nr lokalu 

Kod pocztowy 02-952 Poczta WARSZAWA Nr telefonu 797 766 649?

Nr faksu E-mail 
prometeusz_dla_seniorow@wp.pl

Strona www www.prometeusz-fundacja.com

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

publicznego

2011-02-28

2014-10-01

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 14286852400000 6. Numer KRS 0000377508

Funkcja Wpisany do KRS

Montserrat Gras Graupera TAK

Anna Szmieja-Kroplewska TAK

TAK

Jan Chodorowski TAK

TAK

nadzoru)

Funkcja Wpisany do KRS

TAK

Wojciech Niewiadomski TAK

Katarzyna Braiter TAK

Rady
TAK

Tessa van Deutekom van 
Arkel

TAK

1



9. Cele statutowe organizacji
wszystkim bardzo niskich dochodów. Cele Fundacji to: 
 1. Pomoc materialna i prawna na rzecz rencistów, emerytów i 

2

publicznym

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

podstawie statutu organizacji)                       

1
2

3

poetyckich i innych;
4

2



2021
na rzecz osób starszych, biednych, chorych i samotnych.  

2013

np. pomagamy przy zorganizowaniu remontu. 

W 2021

10 w Warszawie.  

Dyplomatycznych (SHOM), który w 2021

2021
Gospodarczej (SPCC), która co roku przekazuje nam 

6 niniejszego 
Sprawozdania.

3



gmina

kilka gmin

powiat

kilka powiatów

województwo

kilka województw

poza granicami kraju

w okresie sprawozdawczym

2.2. Informacje na temat 

wymienieni w pkt 2.1, na 

organizacja

sprawozdawczym, w podziale na osoby fizyczne i osoby prawne)

Osoby fizyczne

Osoby prawne

139

0

Lp. publicznego
Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1 emerytalnym

wieku w trudnej sytuacji finansowej. Pomoc 

czynsz i media. Dwa razy do roku 
Narodzenie i Wielkanoc podopieczni Fundacji 

zapotrzebowaniem i wzrostem ubóstwa 

94.99.Z

3.2. 

PKD 2007

4



2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

1. Informacja o przychodach organizacji

d) przychody finansowe

4.2. 

Lp. publicznego
Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

5.2. 
kodu(-ów) PKD 2007

Lp. Numer Kodu (PKD)

w 
tym:

5



publicznego w okresie sprawozdawczym

3. Informacje o kosztach poniesionych z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie sprawozdawczym

roku sprawozdawczego

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

kosztów 
finansowana z 1% 

podatku 
dochodowego od 

osób fizycznych

d) koszty finansowe

e) koszty administracyjne

podatku dochodowego od osób fizycznych

w 
tym:

b) z darowizn od osób fizycznych

c) z darowizn od osób prawnych

e) ze spadków, zapisów

6



1. Pracownicy oraz osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej

1.1. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy
1 osób

0,50 etatów

1 osób

zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych  -  

z podatku dochodowego od osób prawnych

w odniesieniu do tych 

najem

ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji.

7



0 osób fizycznych

0 osób prawnych

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym

20 osóbdni

okresie sprawozdawczym i czasu pracy)

w 
tym:

b) inne osoby

0 osób

20 osób

8



VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

4

1

cywilnoprawne); 2 12 3

5

umowy cywilnoprawne
4) 

6

4)  

7
4-6

umowy cywilnoprawnej
4)  

0 osób
okresie sprawozdawczym) 

3.3 przez okres od 30 dni do 6

okresie sprawozdawczym)

0 osób

w 
tym:

0 osób

0 osóbb) inne osoby

w 
tym:

b) inne osoby

0 osób

0 osób

- wynagrodzenie zasadnicze

- nagrody

- premie
w 
tym:

w 
tym:

9



w pkt 1-11

sprawozdawczym

publicznych

000 euro) 

Lp Nazwa zadania Cel(-e) zadania Kwota

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

Lp Nazwa zadania Cel(-e) zadania Kwota

10



2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem

3. Informacje o kontrolach przeprowadzonych w organizacji przez organy administracji publicznej w okresie sprawozdawczym

5. Dodatkowe informacje

lub imiona i nazwiska  osób 

organizacji

Katarzyna Korwin-Kulesza

Lp. REGON lub akcji w 
kapitale

Lp Liczba kontroli

11



Informacja dodatkowa

1. 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

Na koniec roku obrotowego jednostki posiada zobowiązania w kwocie 8.454,84 zł z czego 697,32 zł stanowią zobowiazanie wobec
dostawców, 0 zł zobowiazanie z tytułu płac i 139,00 zł z tytułu podatków i 931,87 z tytułu ZUS , oraz  6686,65 zł pozostałe rozliczenia

2. 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

Nie ma kredytów ani zaliczek.

3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach

AKTYWA Aktywa trwałe - nie posiada. Aktywa obrotowe mają wartość 19 297,18 zł. Są to środki na rachunku bankowym i w kasie (17.
953,77 zł) oraz rozracunki z Fundatorem (1343,41 zł).

PASYWA Jednostka ma Fundusz podstawowy wwysokości 10 000,00 zł. Jest to wpłata Fundatora Funduszu przy jego powstaniu. Zysk z lat
ubiegłych wynosi 65 711,33 zł. Wynik finansowy (nadwyżka kosztów nad przychodami) za rok 2020 wyniósł -64 868,99 zł. Fundusz własny
zatem, będący sumą tych pozycji, wyniósł 10 842,34 zł. Zobowiązania w ogólnej kwocie 8.454,84 z są opisane wyżej. Wartość pasywów to
19 297,18 zł

4. 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

Środki finansowe Fundacji były zasilane przez dobrowolne wpłaty osób fizycznych i prawnych. Ogółem w ciągu 2020 roku Fundacja otrzymała
115 578,22 zł w formie wpłat pieniężnych i darów rzeczowych. Dla porównania – w 2012 roku 93.420,78 zł, w 2013 roku 57.591,55 zł, w
2014 roku 79.383,00 zł, w 2015 roku 106.972,62 zł, w 2016 roku 121.565,87 zł., w 2017 roku 134.289,81 zł, w 2018 roku 211 080,10 zł,
w 2019 roku 173.702,70 zł, w 2020 roku 170.323,45 Wpłaty zostały dokonane przez  osoby fizyczne i prawne oraz poprzez wpłaty 1% PIT
(46.542,20 zł). Wpłaty z tytułu 1% przy rozliczeniu PIT zasiliły konto Fundacji kwotą 46.542,20  zł (w 2020 roku - 37 696,30 zł zł). Fundacja
nie poniosła kosztów na uzyskanie tych wpłat. Otrzymana kwota była na bieżąco wydatkowana na cele statutowe.

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Jeżeli chodzi o strukturę wydatków, to około 43% stanowiły leki, ok. 11% opłaty za rachunki (czynsz, gaz i światło) i ok. 8% inna pomoc –
doraźne paczki żywnościowe, pomoc finansowa, itp. 

 

Wydatki na administrację wyniosły 77 447,75 zł(w roku 2016 – 2.560,76 zł, w 2017 - 3.379,62 zł, w 2018 roku 2 044,46, w 2019 roku
17.703,13 zł), w tym usługi obce 42 141,29 zł,  wynagrodzenia 31 646,02 zł i ubezpieczenia społeczne 5 427,94 zł. 

 

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

nie dotyczy

7. 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

Fundacja z racji posiadania statusu Organizacji Pożytku Publicznego (OPP) miała prawo do otrzymania środków z 1% pdof. W 2020 roku
wpływy z tego tytułu wyniosły 46 542,20 zł

Fundacja nie poniosła żadnych kosztów pozyskania tych środków. Otrzymane pieniądze w całości zostały przeznaczone na cele statutowe

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP:



8. inne informacje niż wymienione powyżej, 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 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o
rachunkowości, o ile występują w jednostce

Fundacja zatrudniała jedną osobę na ½ etatu oraz jedną osobę na umowę zlecenia. Nie wypłacała nagród i premii członkom Zarządu, nie
udzielała pożyczek, nie otwierała lokat na rachunkach bankowych, nie nabywała obligacji ani udziałów lub akcji, nie nabywała
nieruchomości ani środków trwałych.
Fundacja nie miała zleceń od podmiotów państwowych lub samorządowych.
Z racji zatrudnienia pracowników Fundacja płaciła podatek PIT oraz składki ZUS. W końcu roku Fundacja składa do Urzędu
Skarbowego deklarację roczną CIT-8.
W okresie sprawozdawczym w Fundacji nie było kontroli.

Data sporządzenia: 2022-03-31

Data zatwierdzenia:

KATARZYNA KORWIN-KULESZA

MONSERRAT GRAS GRAUPERA,ANDRZEJ
ZAŁĘSKI,KRYSTYNA KULCZYCKA, ANNA SZMEJA,
STANISŁAW LATAŁA, JAN CHODOROWSKI,
MAGDALENA STAŚKIEWICZ

Imię i nazwisko osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust
2 ustawy o rachunkowości

Imię i nazwisko kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich
członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP:


