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Sprawozdanie frnansowe jednostki OP

do

Data sporządzenia sprawozdania finansowego 16-03-2022

Datapocątkowa i końcowa oke§u, 7akJóry sporządzono §prawozdmie

Jednos&a danych liczbowych

Miejwwość GDAŃSK

Dane identyfikujące j ednostkę

Firrna, siedziba albo miejsce zamieszkania

Siedziba podmiotu

Wojewódxwo poMoRsKlE Posiat GDAŃSK

NmFirmy

FUNDACJA KASZUBY

6mim GDAŃSK

Siedziba i adres przedsiębiorcy zagranicanego - wypełnia oddziŃ (zakłń) przedsiębiorcy zagranicznego

Kod pocztołry

Nr lokaiu

Adres

'Vojewództ,wo 
poMoRsKl E

Gmina GDAŃSK
tllica Nr lokaluGRUNWALDZKA Nr<toro 1g5

'**GDAŃSK

Miejsmwość

Nrdom

Knj

tłi§a

KBj poLsKA
M"'GDAŃSK

Miejscomśc GDAŃSK Kodpocztowy 
80_236

Czas trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony (opcjonalnie)
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Omówienie metod wyceoy akłlrów i pasl,rvów (także amortyzacji)

Zasaóy (polityka) rachunkowości. Omówienie przyjęĘch zasad {polityki) rachunkorvości, w zakresie w jakim
u§tawa pozo§tawia jednostce prawo wyboru

Fundacja z uwagi na prowadzenie działalnościgospodarczą, prowadzi księgi rachunkowe oraz
spo]ządza sprawozdania finansowe na podstawie przepisów ustawy z29 września 1994 r. o
rachu nkowości (tekst jedn .: Dz.U -201 9.35 1 ), dalej : u.o.r.
Zgodnie zart.5 ust. 5 ustawy zdnia 6.04.1984 r. o fundacjach (Dz.U,2018.149,| tj.), dalej u.f.,
fundacja prowadzi działalnośó gospodarczą tylko w rozmiarach słuzących realizacjijej celów
statutowych, a nie jako działalność podstawową.
postawę prowadzenia ksiąg rachunkowych stanowi dokumentacja pzyjętych zasad
rachunkowościobejmująca: określenie roku obrotowego iwchodzących w jego skład okresów
sPrawozdawczych, metody wyceny aktywów i pasywów orazzasady ustalania wyniku
fi nansowego, sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych.
W Fundacji rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym itrwa od 1 stycznia do 31
grudnia.
Rok obrotowy dzieli się na dwanaście miesięcznych okresów sprawozdawczych, którymi są
miesiące kalendarzowe. Przez okresy sprawozdawcze rozumie się czas, zaktóry Fundacja
sporządza sprawozdan ia.
W księgach rachunkowych ujmuje się wszystkie osiągnięte, przypadające na rzecz Fundacji
plzychody i obciązające je koszty dotyczące danego roku obrotowego niezaleznie od terminu
ich zapłaty - zgodnie z ań. 6 ust. 1 ustawy o rachunkowości.
W myŚl art. 3 ust. 1 pkt 30 u.o.r., przez przychody i zyski rozumie się uprawdopodobnione
powstanie w okresie sprawozdawczym korzyści ekonomicznych, o wiarygodnie określonej
wańoŚci, w formie anviększenia wańości aktywów, albo zmniejszenia wańości zobowiązań,
które doprowadządo nzrostu kapitału własnego lub zmniejszenia jego niedoboru w inny
sposÓb niz wniesienie środków przezudziałowców lub właścicieli. Natomiast przez koszty i

straty - zgodnie zart-3 ust. 1 pkt 31 u.o.r.,- rozumie się uprawdopodobnione zmniejszenia w
okresie sprawozdawczym kozyściekonomicznych, o wiarygodnie określonejwańości, w
formie zmniejszenia wańości aktywów, albo zwiększenia wańościzobowiązań i rezerw, które
doprowadzą do zmniejszenia kapitału własnego lub zwiększenia jego niedoboru w inny sposób
niż wycofanie środków przezudziałowców lub właścicieli.
Zgodnie z art.2O ust. 1 do ksiąg rachunkowych okresu ęrawozdawczego wprowadza się w
postaci zapisu, kazde zdarzenie, które nastąpiło w tym okresie sprawozdawczymz
zastrzezeniem, 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 zdazeń istotnych do oceny sytuacji majątkowej ifinansowej oraz
wyniku finansowego Fundacji przy zachowaniu zasady ostrożności - ań. 8 ust. 1,
WańoŚĆ poszczególnych składników aktywów i pasywów, przychodów i kosztów, jak tez
zysków i strat nadzwyczajnych ustala się oddzielnie - zgodnie zań.7 ust. 3 ustawy o
rachunkowości.
Przychody z działalności gospodarczej fundacja przeznacza na pokrycie biezących kosztów tej
działalności, natomiast osiągany zysk przeznacza na:
- inwestycje, także dla działalności gospodarczej,
- podwyzszenie funduszy słuzących działalności gospodarczej
- podwyzszenie fu nduszy celowych działalności statutowej
- bezpośrednio na pokrycie kosztów z zakresu celów statutowych.
Dochód z działalności gospodarczej fundacji służy wyłącznie realizacjijej celów statutowych i

nie może byĆ przeznaczony 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 działalnościgospodarczej,
2) kosżów realizacji zadań statutowych i oddzielnie z działalnościgospodarczej.
Fundacja sporządza sprawozdanie finansowe według zasad określonych w ustawie o
rachunkowoŚci, Sprawozdanie finansowe sporządza się według ustalonego w załączniku nr 6
do u.o.r.
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Ustaienia wyniku finansowego

Wynik finansowy Fundacji ustalany jest w wańancie porównawczym.
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Ustalęnia spo§obu sporządzenia sprawozdania finansowego

Wynik finansowy \^, rachunku zysków i strat przedstawia się jako nadwyzkę przychodów nad
kosztami. Dodatnia róznica przychodów nad kosztami ustalona za rok 2020 i 2021 w po
zatwierdzen i u sprawozdan ia fi n ansowego zwiększy fundusz statutowy
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ĘuNPĄqJĄ.KA§ZuPY
(dme jełhostki)

BILAIIs
§porządzony na dzień .....?1...1?.2921.

jednoska obliczeniowa: ", zl

Wiersz Wyszczególnienie
§tan na dzień kończący

rok bieżący

2a20

rok poprzedni

2020
AKTYWA

A. AkĘwa trwałe 0,00 0,00
I. wartości niematerialne i praw!e
II. Rzęczowe akłwa trwałę

m. Nalehości dfugoterminowe

rV InweĘcje dfugoterminowe

v Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
B. Aktywa obrotowe 21 065,64 7 698,07
I. Zapasy ,l5 419,29 0,00
II, Należności krótkotęrminowe 3 s25,72 0,00
m. Inwestycje krótkoterminowe 1720,63 7 698,07
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
c. Należne wpłaĘ na fundusz statutowy

AkĘwa razem 21 065,64 7 698,07
PAsYwA

A. Fundusz wlasny 20 840,50 7 567,o7
I. Fundusz statutowy 5 000,00 5 000,00
il. pozostałe fundusze

m. Zysk (strata) z lat ubiegĘch 2567,07 0,00
Iv Zysk (sfoata) netto 13273,43 2567,07
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 225,14 131,00
1. Rezerwy na zobowiązania
II. Zobaw iązaaia dfu gotemrinowe
m. Zobońązańa krótkoterm in o we 225,14 131,00
ry Rozliczenia międzyokresowe

Pasywa razen 21065,64 7 698,07
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ĘuND. A§JĄ.KĄ§ZU.BY
(dane jednostki)

RACHUNEK ZYSKOW l STRAT
sporządzony za okres . 

^ 
. 91,q1.?.q?1,:.?1..1.?.?P?X., _

(wariant pońwnawczy) 
jednos],{.a obliczeniowa: z!

Wiersz Wyszczególnienie

A Przrychody netto ze sprzedłżv i zrównane z niml w tym: 4Ą 107,63 1 200,00

- od j ednostek powiązanych
I Pzychody netto ze sprzedał prgduktów ,l6 873,76 1 200,00
II 7.miarra gtanu plgduktów (zwiększenie * wartość dodatnią

- wańość ujemna)
m Koszt wytworzenia proó:któw ng własne potrzeby jednostki
IV Przychq4ynetto ze sprzeda{ towarów i materirłłów 27 233,87 0,00

B KoszĘ działalności operacyjnej 47 591,36 2123,03
I Amor8zacja
il ZuĄ cie rnateńałów i energii 1,1 4§,47 0,00u Usługi obce 13 533,M 922,o3
ry Podatkiiopłaty,wtym: 510,00 600,00

-podatek akcyzowy
v Wynagrodzeuia 546,00 601.00
vI l"Ibezpieczenia sp!,łeczne i inne świadczenią w tym:

- emerytalne
vtr Pozostałe koszĘ rodzqiowe
vm Wartość sprzedanych towarów i materiałów 21 571,a5 0,00

c Zysk {strata) ze sprzedaź.y (A- B) -3 48ł},73 -923,03
D Pozostałe przychody operacyjne 16 766,23 0.10
I Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów fuwałvch
u Dotacje
m AĘłalizacja wartości aktywów niefinansowych
Iv Inne ptzychody operac}lqę 16766,23 0,10
E Pozostałe koszĘ operacyjłe 8,73 0,00
I Strata z §ńrłu rozchodu niefilansowygh aktywów trwaĘch
tr Aktuąlizacja wańości akĘwów ńefinarrsowych
III Inne koszł operacyjne 8,73 0,00
T, Zysk (strata) z działglności operacyjnei (C + D - E) 13273.77 -922,93
G Przychody finansowe 0.00 3 490.00
I Dywi4pqdy i udziĄwzyskach, wtym:

a) od jednostek powiązlqrych, w tym:

- w których jednostka posiada zaangźowanie w kapitalę
b) odjednostek pozostałycb, w tym:

- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitab
II Odsetki, w Ęm:

- od jednostek powiązanych
u Zysk z tytufu rozchodq akłwów finansowycĘ w tym:

- w j ednostkach powiąąrrych
ry AktualŁacja wartości ak8yów finansowych
v Irme 0.00 3 490,00
H KosĄl finansowe 0,34 0,00
I Odsetk!,w tym:

- dla j ednostek powiązanych
II Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowycĘ w Ęm:

-w
m wartości finansowych
tV Irure 0,34 0,00
I zysk (strą!q) brutto (F + G - Ę 13273,43 2567,07
J Podatek dochodowy
K Pozostłłe obowiąd<owe anniejszenia z;rsku (zwiększenia stratv)
L Zysk(strata) netto (I J-§ 13273,43 2567,a7
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Liczba 1 Liczba ków: 1

Rodiczenie ńznicypomiędzypodstawą opodatkowaniapodalkiem dochodowym awynikiem finan§owym (zyskiem/stratą) brutto
(wypełniajq wyłqcznie j ednos tki zobowiqzane}

jedno§ka obliczeńowa: . . . zł

Wyszłzególnienie

Rok bieżący Rok poprzedni
(opcjonalłie)

Wartość Wartość

łąsma
z zysków

kapitałowych
(apcjonalnie)

z innych żódeł
przychodów
(opcjonalnĄ

łącna z zysków
kapitałowych

A. Zysk (strata) brutto za dany rok 13273,43 2567,o7

B. Ptzychody zwolnione z
opodatkowania (trwałe ńźnice
pomiędzy zyskiem/straĘ dla
celów rachunkowych a
dochodemL/straĘ dla celów
podatkowych)

13273,43 2 567,o7

C. Przychody nięodlegaj ące
opodatkowaniu w roku bieżącym 0,00 0,00

D. Puychody podlegające
opodatkowaniuw roku
bieżącym, ujęte w księgach
rachunkowycb lat ubiegłych

0,00 0,00

E. Koszty niestanowiące kosźów
uryskania p1.7y6fo gdów (tnvałe
róznice pomiędzy zyskiem/straĘ
dla celów rachrrnkowych
a dochodemlstraĘ dla celów
podatkowych)

0,00 0,00

F Koszty nieuznawane za koszł
uzyskania przychodów
wbieżącym roku

0,00 0,00

G, KosĄl uznawane za koszty
uzyskania przychodów w roku
bieżącym ujęte w księgach lat
ubiegłych

0,00 0,00

H. Strata z lat ubiegłych 0,00 0,00

I. Inne zrniany podstawy
opodatkowania 0,00 0,00

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

K. Podatek dochodowy 0,00 0,00

Drukowane progmmem DRUKI GoFtN Wydawnictwa Podatkowego GoRN - www.Druki.Gofin.pl
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Fundacja Kaszuby

lnformacja dodatkowa do sprawozdania fi nansowego za rok 2O21

q lnformacje o wszelkich zobowiązaniach frnansowych, w łym z ffiulu dłużnych instrumentów finansowych,
gwarancji i poĘczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionychw bilansie, zewskazaniem
chankbru i formy wienytelności zabezpieczonych rzeczowo;

Fundacja nie posiada żadnych zobowiązań z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub
zabowięań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie.

2) lnfomlacje o kwotach zaliczek i kredytów udzielonych członkom organów administrujących,
zanądzających i nadzorujących, ze wskazaniem oprccentowania, głównych warunków oraz wszelkich
trwotspłaconych, odpisanych lub umołzonych, a bkże zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu ffilłam
gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaiu, ze wskazaniem lłwoty ogółem dla każdej kategońi;

Fundacja nie udziela kredytów członkom organów administrujących,zarządzających i nadzorujących, a także nie
ma zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu $tułem gwarancji iporęczeń wszelkiego rodzaju

3) Uzupełniające dane o akywach i pa.syruvach;

Na aktywa obrotowe w punkcie "inwestycje krótkoterminowe" składają się środki zgromadzone w kasie oraz na
kontach bankowych"

Przychody działalności statutowej
- darowizny osób firycznych: 16 763,36 złre
Przychody działalności gospodarczej
- spzedaź usług
- sprzedaż towarów handlowych
- zaokrąglenia VAT

/t4 l10,50 zł

5) Informacje o strułl;urze poniesionych kosztów;

Koszty działalności statutowej :
* usługi 1339,75złre
KoszĘ działalności zarządu :
* materiały
* usługi
* opłaty KRS
' koszty finansowe

19 112,59 zł
KosĄl działalności gospodarczej :
* usługi
" wynagrodzenie cyłvilno-prawne
* zaokrąglenia VAT
* wańość sprzedanych towarów

27 1Ę,O9zł
6) Dane o żńdłach zwiększenia isposobie wykorrysbnia funduszu statutowego;

Fundusz statutowyw bieżącym roku nie zmienił się.

7) JeŻeli jednostka posiada status organlzacji pożytku publicznego, zamieszcza w informacji dodatkowej

Fundacja nie posiada statutu organizacji pożytku publicznego.

8) lnneinformacjeniżwymienionewpkt1-7,jeżelimogĘbywrśtotnyspo§óbwpłynąćnaocenęsyrtuacji
brak

16 873,76 zł
27 233,87 ź

2,87 zł

11 43a,47 A
7 171,78 zł

510,00 ż
0,34zł

5o21,51ż
546,00 zł

8,73zl
21571,85zł

l ,94

1) Informacje o struktułze zrealizowanych pnychodów ze wskazaniem ich źńdeł, w tym w szczegóInńci
informacje o pnychodach wyodrębnionych zgodnie z pnepisami ustawy z dnia 21 l<wietnia 2(N3 r. o
dziahlnoŚci poźy{ru publicznego i o wolontariacie, oraz informacje o prryrchodach z $ułu składek
członkowskich i dotacji pochodzących ze środków publicznych;


