
str. 1 
 

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2020 rok 

FUNDACJI AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ 

w Gdańsku 
 

zgodnie z załącznikiem nr 4 do Ustawy z dnia 29.09.1994r o rachunkowości 

 
 
 

1. Nazwa, siedziba i adres organizacji, dane ewidencyjne: 

FUNDACJA AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ 

Al. Grunwaldzka 103 / 4.01 pok. D 

80-244 Gdańsk 

 

Posiadane jednostki organizacyjne: 

Fundacja nie posiada jednostek terenowych. 

 

Fundacja zarejestrowana w KRS pod numerem 0000314083 oraz posiada nadany numer 

statystyczny REGON 220679576. 

 

Podstawowy przedmiot działalności wg. PKD: 94.99.Z – działalność pozostałych organizacji 

członkowskich, gdzie indziej nie sklasyfikowana.  

 

Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej. Fundacja posiada status OPP. 

 

2. Wskazanie okresu trwania działalności organizacji, jeżeli jest ograniczony w Statucie: 

Okres trwania organizacji jest nieograniczony. 

 

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym: 

Roczne sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2020, tj. 1 stycznia 2020 - 31 grudnia 2020 

 

4. Wskazanie czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania 

działalności przez organizację w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją 

okoliczności wskazujące na poważne zagrożenia dla kontynuowania przez nią działalności: 

Roczne sprawozdanie sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności statutowej 

przez organizację w okresie nie krótszym niż 12 miesięcy. Nie przewiduje się natomiast 

rozpoczęcia działalności gospodarczej w okresie najbliższych 12 miesięcy. 

Zarząd nie widzi przesłanek ani nie zna okoliczności, które wskazywałyby na istnienie 

poważnych zagrożeń dla kontynuowania przez organizację działalności. Obecna sytuacja 

finansowa jest ustabilizowana. Wpłaty dotychczasowych sponsorów, przy stosunkowo nie 

dużych kosztach działalności Fundacji, zapewnią jej finansowanie w kolejnych latach. 
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5. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów  

i pasywów (także amortyzacji), pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzania 

sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informację sporządził:  ………………………………. …………………………………………………………. 

 

 

 

Osoby  uprawnione do reprezentowania: 

 

 

 

    ………………………………. …………………………………………………………. 

 

Środki trwałe Wycenione w/g cen nabycia. Odpisy amortyzacyjne 
dokonywane są zgodnie z Rozp. Min. Finans. z dnia 17 
stycznia 1997 r. w sprawie amortyzacji środków trwałych 
oraz wartości niematerialnych i prawnych a także aktualizacji 
wyceny środków trwałych (Dz.U. Nr.6,z późn. zmianami.).  

Wartości niematerialne                     
i prawne 

Wycenione w/g cen nabycia. Odpisy amortyzacyjne 
dokonywane są zgodnie z Rozp. Min. Finans. z dnia 17 
stycznia 1997 r. w sprawie amortyzacji środków trwałych 
oraz wartości niematerialnych i prawnych a także aktualizacji 
wyceny środków trwałych (Dz.U. Nr.6,z późn. zmianami.). 

Należności i zobowiązania Należności i zobowiązania w walucie polskiej wykazywane są 
według wartości podlegającej zapłacie. 

Środki pieniężne Krajowe środki pieniężne w kasie i na rachunkach 
bankowych wycenia się według wartości nominalnej. 

Fundusz statutowy Jego wartość w bilansie wykazywana jest wielkość funduszu 
statutowego powiększonego lub pomniejszonego o wynik 
finansowy. 

Paweł 
Czapliński

Elektronicznie podpisany 
przez Paweł Czapliński 
Data: 2021.04.07 
23:01:26 +02'00'
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Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2020 rok 

FUNDACJI AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ 

w Gdańsku 

 
1) Kwota wszelkich zobowiązań 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; 

wszelkie zobowiązania dotyczące emerytur oraz jednostek powiązanych lub stowarzyszonych 

są ujawniane odrębnie: 

Fundacja nie posiada nieuregulowanych zobowiązań. 

 

2) Kwota 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, 

Fundacja Aktywności Zawodowej w Gdańsku nie udzielała żadnych kredytów i zaliczek 

członkom organów administracyjnych, zarządzających ani nadzorujących.  

 

3) Uzupełniające dane o aktywach: 

Nie dotyczy. 

 

4) Informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł: 

Głównym źródłem finansowania Fundacji była darowizna Fundatora. 

 

5) Informację o strukturze poniesionych kosztów: 

Zasadnicze koszty stanowiły wydatki na obsługę działań związanych z udzielaniem 

wsparcia beneficjentom: dojazdy oraz koszty biurowe. 

 

6) Dane o zwiększeniach i sposobie wykorzystania funduszu statutowego: 

Nie dokonywano zwiększeń ani uszczuplenia funduszu statutowego. 

 

7) Informacje o wykorzystaniu przychodów z 1%: 

W 2020 roku Fundacja pozyskała 1360,60 zł z tytułu 1% dla NGO. Środki te zostały 

przeznaczone na organizację wsparcia beneficjentów: dojazdy oraz koszty biurowe. 

 

8) Inne informacje: 

Nie dotyczy.  

 

Osoby  uprawnione do reprezentowania: Paweł Czapliński  

Paweł 
Czapliński

Elektronicznie podpisany 
przez Paweł Czapliński 
Data: 2021.04.07 23:03:10 
+02'00'



ROK: 2020Fundacja Aktywno ci Zawodowej
80-244 Gda sk ul.Al. Grunwaldzka 103/4.01.d
NIP: 5833055418 Bilans

          AKTYWA

+/- Poz. Nazwa pozycji Na koniec
2020-12

Na koniec ub. roku
2019-12-31

- A Aktywa trwa e 16.386,61 1.285,35
I Warto ci niematerialne i prawne 8.790,61 1.285,35

- II Rzeczowe aktywa trwa e 7.596,00 0,00
1 rodki trwa e amortyzowane 0,00 0,00
2 rodki trwa e umo one 0,00 0,00
3 rodki trwa e pochodz ce z darowizn 0,00 0,00
4 rodki trwa e pochodz ce z dotacji 7.596,00 0,00

III Nale no ci d ugoterminowe 0,00 0,00
IV Inwestycje d ugoterminowe 0,00 0,00
V ugoterminowe rozliczenia mi dzyokresowe 0,00 0,00

- B Aktywa obrotowe 465.358,49 315.734,31
I Zapasy 0,00 0,00
II Nale no ci krótkoterminowe 4.875,12 1.790,01
III Inwestycje krótkoterminowe 460.483,37 313.944,30
IV Krótkotermionowe rozliczenia mi dzyokresowe 0,00 0,00

C Nale ne wp aty na fundusz statutowy 0,00 0,00

Suma 481.745,10 317.019,66

Druk: 2020-12-31 Sage Symfonia Finanse i Ksi gowo   2012 Strona 1 pierwsza



ROK: 2020Fundacja Aktywno ci Zawodowej
80-244 Gda sk ul.Al. Grunwaldzka 103/4.01.d
NIP: 5833055418 Bilans

          PASYWA

+/- Poz. Nazwa pozycji Na koniec
2020-12

Na koniec ub. roku
2019-12-31

- A Kapita  (fundusz) w asny 20.785,90 18.051,95
I Fundusz statutowy 1.500,00 1.500,00
II Pozosta e fundusze 0,00 0,00
III Zysk (strata) z lat ubieg ych 16.551,95 21.518,33
IV Zysk (strata) netto 2.733,95 -4.966,38

- B Zobowi zania i rezerwy na zobowi zania 460.959,20 298.967,71
I Rezerwy na zobowi zania 0,00 0,00
II Zobowi zania d ugoterminowe 0,00 0,00
III Zobowi zania krótkoterminowe 21.654,57 4.459,64
IV Rozliczenia mi dzyokresowe 439.304,63 294.508,07

Suma 481.745,10 317.019,66

Druk: 2020-12-31 Sage Symfonia Finanse i Ksi gowo   2012 Strona 2 ostatnia

Paweł 
Czapliński

Elektronicznie podpisany 
przez Paweł Czapliński 
Data: 2021.04.07 
23:04:48 +02'00'



ROK: 2020Fundacja Aktywno ci Zawodowej
80-244 Gda sk ul.Al. Grunwaldzka 103/4.01.d
NIP: 5833055418 Jednostronny rachunek zysków i strat

          Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)

+/- Poz. Nazwa pozycji Na koniec
2020-12

Rok ubieg y

- A Przychody z dzia alno ci statutowej, w tym: 316.844,55 15.320,83
I Przychody z nieodp atnej dzia alno ci po ytku publicznego 312.494,55 15.320,83
II Przychody z odp atnej dzia alno ci po ytku publicznego 4.350,00 0,00
III Przychody z pozosta ej dzia alno ci statutowej 0,00 0,00

- B Koszty dzia alno ci statutowej, w tym: 353.227,71 20.077,50
I Koszty z nieodp atnej dzia alno ci statutowej 348.628,23 20.077,50
II Koszty z odp atnej dzia alno ci statutowej 4.599,48 0,00
III Koszty z pozosta ej dzia alno ci statutowej 0,00 0,00

C Zysk (strata) brutto ze sprzeda y (A-B) -36.383,16 -4.756,67
D Przychody z dzia alno ci gospodarczej 0,00 0,00
E Koszty z dzia alno ci gospodarczej 0,00 0,00
F Zysk (strata) z dzia alno ci gospodarczej (D-E) 0,00 0,00
G Koszty ogólnego zarz du -200,00 0,00
H Zysk (strata) z dzia alno ci operacyjnej (C+F-G) -36.183,16 -4.756,67
I Pozosta e przychody operacyjne 39.317,11 0,00
J Pozosta e koszty operacyjne 0,00 0,00
K Przychody finansowe 0,00 0,29
L Koszty finansowe 0,00 210,00
M Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L) 3.133,95 -4.966,38
N Podatek dochodowy 0,00 0,00
O Zysk (strata) netto (M-N) 3.133,95 -4.966,38

Druk: 2020-12-31 Sage Symfonia Finanse i Ksi gowo   2012 Strona 1 ostatnia

Paweł 
Czapliński

Elektronicznie podpisany przez 
Paweł Czapliński 
Data: 2021.04.07 23:06:06 +02'00'


