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Sprawozdanie finansowe jednostki OP

do

D ata sporządzenia sprawozdania fi nansowego 17-a2-2o21

Data początkowa i końcowa okresu, za kóry sporządzono §prawozdanie

Jednostka danych liczbowych

Misjswośó GDAŃSK

Dane identyfi kuj ące j ednostkę

Firmą siedziba albo miejsce z,amieszkałiia

Siedziba podmiotu

Wojwódzvo poMoRsKlE Powiat GDAŃSK

NryaFirmy

FUNDACJA KASZUBY

GmiB Gdańsk

§iedziba i adres przedsiębioryy zagrańcmego - qpehia oddziń {zaklń) przeósiębiotcy zagnńcmego

Adres

KBj PoLSKA Województuo poMoRSKlE
Gmim Gdańsk

trlig Nr lokaluGRUNWALDZKA *,&* 105
Kodpócdowy 80_236Miejmms GDAŃSK "**GDAŃSK

Krdj MiejsmvośćKod pocztowy

Ulim Nrdom Nr lokalu

*,e'GDAŃSK

Czas trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony (opcjonalnie)
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Wskazanie okresu objętego sprawozdaniern finansowym

Załażęntę kontynuacj i działalności
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Omówienie metod wyceny akfywów i pasywów {także amoĘzaejl)

Zasady (poliĘka) rachunkowości. Omówienie ptĄfichzasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim
ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru

Fundacja z uwagi na prowadzenie działalności gospodarczej, prowadzi księgi rachunkowe oraz
sporządza sprawozdania finansowe na podstawie przepisów ustawy z 29 września 1994 r. o
rachunkowości (tekst jedn.: Dz.U.2019.351 ), dalej: u.o.r.
Zgodnie z ań. 5 ust. 5 ustawy z dnia 6,04.1984 r, o fundacjach (Dz.U.2018.1491 t j.), dalej u.f.,
fundacja prowadzi działalność gospodarczą tylko w rozmiarach słuzących realizacjijej celów
statutowych, a nie jako działalność podstawową,
Postawę prowadzenia ksiąg rachunkowych stanowi dokumentacja przyjętych zasad
rachunkowości obejmująca: określenie roku obrotowego i wchodzących w jego skład okresów
sprawozdawczych, metody wyceny aktywów i pasywów orazzasady ustalania wyniku
fi na nsowego, sposób prowadzen ia ksiąg rach u n korvylch.
W Fundacji rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym itnrua od 1 stycznia do 31
grudnia,
Rok obrotowy dzieli się na dwanaście miesięcznych okresów sprawozdawczych, którymi są
miesiące kalendarzowe. Puez okresy sprawozdawcze rozumie się czas, zaktóry Fundacja
sporządza sprawozdania.
W księgach rachunkowych ujmuje się wszystkie osiągnięte, przypadające na rzecz Fundacji
przychody i obciązające je koszty dotyczące danego roku obrotowego niezaleznie od terminu
ich zapłaty - zgodnie z ań. 6 ust. 1 ustawy o rachunkowości.
W myśl ań.3 ust. 1 pkt 30 u.o,f., przez przychody izyski rozumie się uprawdopodobnione
powstan ie w okresie sprawozd awczym korzyści ekonomi cznych, o wiarygod nie określonej
wańości, w formie zwiększenia wańości aktywów, albo zmniejszenia wańości zobowiązań,
które doprowadzą do wzrostu kapitału własnego lub zmniejszenia jego niedoboru w inny
sposób niz wniesienie środków przezudziałowców lub właścicieli, Natomiaslprzez koszty i

straty - zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 31 u,o.r,,- rozumie się uprawdopodobnione zmniejszenia w
okresie sprawozdawczym korzyściekonomicznych, o wiarygodnie określonej wańości, w
formie zmniejszenia wańościaktywów, albo zwiększenia wańościzobowiązań i rezerw, które
doprowadzą do zmniejszenia kapitału własnego lub zwiększenia jego niedoboru w inny sposób
niz wycofanie środków przezudziałowców lub właścicieli.
Zgodnie z art.20 ust. 1 do ksiąg rachunkowych okresu sprawozdawczego wprowadza się w
postaci zapisu, kazde zdarzente, które nastąpiło w tym okresie sprawozdawczym z
zastrzeżeniem, że zdarzenia gospodarcze dotyczące danego okresu sprawozdawczego
występujące po zamknięciu ksiąg rachunkowych w celu sporządzenia sprawozdań za dany
okres ujmowane są w następnym okresie sprawozdawczym zapewniając wyodrębnienie w
rachunkowościwszystkich zdarzeń istotnych do oceny sytuacji majątkowej ifinansowejoraz
wyniku finansowego Fundacji przy zachowaniu zasady ostrożności - ań. 8 ust, 1.
Wańość poszczególnych składników aĘwów i pasywów, przychodów i kosztów, jak też
zysków i strat nadzwyczajnych ustala się oddzielnie - zgodnie zań.7 ust. 3 ustawy o
rachunkowości.
Paychody z działalności gospodarczej fundacja pfzeznacza na pokrycie biezących kosźów tej
działalności, natomiast osiągany zysk przeznacza nai
- inwestycje, także dla działalnośei gospodarczej,
- podwyzszenie fu nd uszy słuzących działal ności gospod arczej
- podwyzszenie fu nd uszy celowych działal ności statutowej
- bezpośrednio na pokrycie kosztów z zakresu celów statutowych.
Dochód z działalności gospodarczej fundacji słuzy wyłącznie realizacjijej celow statutowych i

nie może być pueznaczony do podziału między fundatorów lub członków władz fundacji.
W księgach rachunkowych i rachunku zysków i strat wyodrębnia co najmniej dane w zakresie:
1) przychodów zdziałalności statutowej ioddzielnie z działalności gospodarczĄ,
2) kosztów realizacji zadań statutowych ioddzielnie z działalnościgospodarczej.
Fundacja sporządza sprawozdanie finansowe według zasad określonych w ustawie o
rachunkowości. Sprawozdanie finansowe spoządza się według ustalonego w załączniku nr 6
do u.o.r.
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Ustalenia wyniku finansowego

Wynik finansowy Fundacji ustalany je§t w wariancie porównawe,zym.
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Ustalęnia sposobu sporząfuenia spra,wozdania finansowego

Wynik finansowy w rachunku zysków i strat przedstawia się jako nadwyżkę plzychodów nad
kosztami, Dodatnia róznica p,zychodów nad kosztami ustalona za fok obrotowy w następnym
roku obrotowym po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego zwiększy przychody z
działalności statutowej.
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Pozostałę (op cj on alniĄ
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Informacja uszezegóławiającą wya*aląca z pobzeb lub specyfiki jednostki (opcjonalnie)
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ĘuNPĄQJĄ.KA.§ZuĘY
(dae jeclnos&i)

BILANs
§porządzony na dzień .,.. ą1.,.12_.?,a29,

jednostka obliczeniowa: . . zł

Wiersz Wyszczególnienie
§tan na

rok bieżący

2020

rok poprzednl

AKTYWA
A. AkĘwa trwałe 0,00 0,00

L Wartości niemateria]ne i prawne

II. Rzeczowe akłwa trwałe

ru. Należności dfu goterminowe

IV. InwesĘcje dfu goterminowe

v Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

B. AkĘwa obrotowe 7 698,07 0,00
I. Zapasy

II, Należności krótkoterminowe

m. Inwesfycje krótkotenninowe 7 698,07 0,00
ry Krótkoterminow e r ozliczenia lńędzyolrresowe

Naleźne lĘłaty na fundusz statutowy
AkĘwa razem 7 698,07 0,00

PASYwA
tr'undusz wlasny 7 567,07 0,00

I. Fundusz statutowy 5 000,00 0,00
II. pozostałe fundusze

III. Zysk (strata) z lat ubiegŁych

IV Zysk (strata) netto 2 567,07 0,00
B. Zobovńązania i rezerwy na zobowiązania 131,00 0,00

Rezerwy na zobowiązania
II. Zobow iązania dfu gotetminowe
m. Zobońązania krótkoterminowe 131,00 0,00
rV Rozliczenia międzyokresowe

Pasyva razem 7 698,07 0,00

Slamiąrt
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Wiersz Wyszczłgólnienie

A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w Ęłn: 1 200,00 0,00

- od iednostek powiązanych
I Przychody netto zs sprzeóafi produktóvl 1 200,00 0,00
n Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodabią

zrnniejszenie - wańość ujernna)
n Kosź wytworzenia produktów na własne potrzebyiednostki
ry Przychody nefto ze sprzedaży towarów i materiałów

B koszĘ działalności operacvinei 2123,03 0,00
I AnorĘzałia
II zuitllcie materiałów i energii
III Usfugi obce 922,03 0,00
IV Podatkiiopłaty,wfym: 600,00 0,00

- podatek akcyzowy
V Wynagrodzenia 601,00 0,00
vI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczęnią w łm:

- emef},tainę
VII Pozostałe koszty rodzaiowe
VfiI Warlość sprzedanych towarów i materiałów

c Zvsk (strata) ze sprzedaży {A - B) -923,03 0,00
D Pozostałe przychody operacyine 0,10 0,00
I Zysk z hńrrłu rozchodu niefinansowvcb aktvwów trwałych
il Dotacie
II1 Aktualizacia wartości aktywów niefinansowych
ry Inne przychody operacyjne 0,10 0,00

E pozostałe kosźv operacvine
I Stata z ffirłu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
II Aktualizacia wartości akĘwów nięfinarrsowych
m Inne koszĘ operacyjne
F Zvsk {strata) z działa|ności operacvinei {C + D - E) -922.93 0.00
G Przvchody finansowe 3 490,00 0,00
I Dłqridendy i udziały w zyskach, w tym:

a) od jednostek powiązanych, w tym:

- w ktorych iednostka posiada 7*langażowanie w kaoitale
b) odjednostek pozostałych, w tym:

- w kórych iednostka posiada zaansażowanie w kapitale
II Odsetki, w Ęm:

- od iednostek powiązanych
m Zysk z tytuŁu razchodu ak8wów finansowych, w tym:

- w iednostkach powiązanvch
ry AktualŁacja wartości akEwów finansowych
v Inne 3 490,00 0,00
H kosztv ffnansowe

I Odsetki. w trm:

- dla iednostek powiązanych
u strata z trtrłu rozchodu aktvwów finansowvch. w tvm:

- w iednostkach powiązaaych
ilI Akhralizacia wartości aktywów finansowych
ry Inne
I Zysk (strata) brutto (T'+ G - H) 2w,a7 0,00
J podatek dochodowv
K Pozostałe obowi8zkowe zmnieiszenia zysku (zwiększenia stratv)
L Zysk (strata) netto (I - J - Ę 2567,a7 0,00

ĘuNPAaJĄ.KĄ§zu.Ęy
(dane jednostki)

RACHUNEK ZYSKOW l STRAT
sponrądzony zaokre§ "..?.Q.lQ;?9?9.:.?1..3.?,?9?9.,.

(wariant porównawczy} 
jedno§Ra obiiezeniawa: z!
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Liczba dołączonych opisów: 1 Liczba dołączonych plików: 1

Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkołvania podatkiem dochodowym e w}rnikiem finansowym (ryskiem/straĘ brutto
(lvyp ełniaj q ułyłqcznie j ednostki zobawiqzane)

jednostka obliczeniowa: _ ". Ą. _

..łes zarządu
u"\

Wyszczególnienie

Rok bieżący Rok poprzedni
(opcjonalnie)

Wartość Wartość

łączlra
zzysków

kapitałowyoh
(opcjonalnie)

z innych żódeł
przychodów
(opcjonalnie)

łącma
ztysków

kapitałowych

z innych
źródeł

przychodów

A. Zysk (sfrata) brutto za dany rok 2567,o7 0,00

B. Przychody zwolnione z
opodatkowania (trwałe rózrice
pomiędzy zyskiem/straĘ dla
celów rachunkowych a
dochodemlstraĘ dla celów
podatkowycĘ

2567,07 0,00

C. Przycbody niepodlegające
opoda&owaniu w roku bieżącym

0,00

D. Przychody podlegające
opodatkowaniu w roku
bieżącym, ujęte w księgach
rachunkowych lat ubieg}ych

0,00

E. Koszł niestanowiące kosźów
uzyskania przychodów (rwałe
róźnice pomiędzy zyskiern/straĘ
dla celów rachunkowych
a dochodem/straĘ dla celów
podatkowych)

0,00

F Koszł nieuznawane za koszĘ
uzyskalria przychodów
w bieĘcym roku

0,00

G. Koszł rrznawane za koszty
uzyskania przychodów w roku
bieżącym ujęte w księgach lat
ubiegĘch

0,00

H. S&ata z lat ubiegłych 0,00

I. Irne miany pgd5ląyy
opodatkowania 0,00

J. Podstawa opodatkowania
podatkiem dochodowym 0,00 0,00

K. Podatek dochodowy 0,00 0,00

Drukowane prcgramem DRUKI GoFIN wydawnictwa Podatkowego GoFIN - Www.Druki,Gofin"pl
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Informacja dodatkowa

Załączony plik:

lliazlł,I a: 202 0_informacj a-dodatkowa. xls

rozłniar 36,5 KB
data modyfikacji: ż020-02-1 8 08 :37 :02

Opis:

informacja dodatkowa

Zarządu

N"ćł1
słomton
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Fundacia Kaszuby

l nformacja dodatkowa do s prawozdania f ina nsowe go za r ok 202a

1) lnfarmacje o wszelkich zabowiązaniach finansowych, w tym z tyńułu dłużnych instrumentów finansowych,
gwarancii i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie, ze wskazaniem charalderu i
formy wienytelności zabezpieczonych nteczowa ;

Fundacja nie posiada żadnych zobowiązań z ftułu dłuźnych instrumentów finansowych, gwarancji iporęczeń lub
zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie.

2) lnformacje o kwotach zalłczek i kredytów udzielonych członkom organów administrujących, zanądzających i
nadzorujących, ze wskazaniem aprocentowania, głównych warunków oraz wszelkich kwot spłaconych,
odpisanych lub umarzonych, a także zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu Ętułem gwarancii i poręczeń
wszelkiego rodzaiu, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii;

Fundacja nie udziela kredytów członkom organów administrujących, zarządzĄących i nadzorujących, a takźe nie ma
zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu §rtułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju

3) Uzupełniające dane o akĘuach i pasyutach;

Na aktywa obrotowe w punkcie "inwestycje krótkoterminowe" składają się środki zgromadzone w kasie arazna kontach
bankowych.

4) lnformacje o struhurze zrąalizowanych przyęhodów ze wskazaniem ich źródeł, w tym w szczególności
informacje o pnychodach wyodrębnionych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. a
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, oraz informacje o pnychodach z $,ułu skladek
członkowskich i dotacił pochodzących ze środków publicznych;

Przychody działalności statutowej
- darowizny osób fizycznych:
Przychody działalności gospodarczej
- usfuga tłumaczenia na j. kaszubski
- zaokrąglenia VAT

5) lnformacie o strukłurze poniesionych kosztów;

Koszty działalności statutowej:
*prezniesienie praw autorskich do grafiki
Koszty działal ności zarządu:
- opłaty KRS
*usł. telekomunikacyjne i księgowe

3 490,00 zł

1 2oo,aa ż
ajazł

4 690"10 zł

601 ,00 zł

600,00 zł
922,03 zł

2123,03Ą

6) Dane o żródłach zwiększenia i sposobie wykonystania funduszu statutowego;

Fundusz statutowy w bieżącym roku nie zmienił się.

7) Jeżeli iednostka posiada status organiaacii poźytku publicznego, zamieszcza w informacji dodatkowei dane na

Fundacja nie posiada statutu organizacji pożytku publicznego.

8) Inne informacje niż wymienione w pkt 1-7, ieżeli moglyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji

Fundacja otrzymała darowizny od osób prywatnych i przeznaczyłaje na koszĘ zarządu, działanie statutowe w zakresie
edukacji i działalności kulturalnej, częściowo w roku bieżącym, a pozostałą cześć przeznaczy w roku kolejnym
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