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1.1. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne

- Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub 
kosztów pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty 
wartości.
- Odpisy amortyzacyjne od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych 
dokonywane są na podstawie planu amortyzacji, zawierającego stawki i kwoty rocznych 
odpisów.
- Amortyzacja jest dokonywana metodą liniową.
- Stosowane stawki amortyzacyjne ustalane są w oparciu o okres ekonomicznej użyteczności 
środków trwałych (wartości niematerialnych i prawnych).
- Stawki amortyzacyjne dla podstawowych grup środków trwałych (wartości niematerialnych i 
prawnych) kształtują się następująco:
• maszyny i urządzenia 20 %
• sprzęt komputerowy 33 %
• środki transportu 20 %
• inne środki trwałe 5-33 %

1.2. Inwestycje długoterminowe
- Udziały w innych jednostkach oraz inne inwestycje zaliczone do aktywów trwałych wyceniane 
są w cenach ich nabycia pomniejszonych o odpisy spowodowane trwałą utratą ich wartości.

1.3. Należności długoterminowe, należności krótkoterminowe i roszczenia
- Należności długoterminowe, należności krótkoterminowe i roszczenia wykazywane są w 
wartości netto (pomniejszonej o odpisy aktualizujące).
- Należności są wyceniane w wartości nominalnej. Fundacja odstąpiła od naliczania odsetek. 
Należności podlegają aktualizacji wyceny poprzez dokonywanie odpisów do wysokości nie 
pokrytej gwarancją lub innym zabezpieczeniem. Odpisy aktualizujące dokonywane są z 
uwzględnieniem stopnia ryzyka, jakie się wiąże z daną należnością.

1.4 Zapasy
- Zapasy są wykazywane w wartości netto (pomniejszonej o odpisy aktualizujące).
- Zapasy są wyceniane według rzeczywistych cen ich nabycia, zakupu lub po kosztach ich 
wytworzenia, nie wyższych od cen sprzedaży netto.
- Przyjęto zasadę ustalania wartości rozchodu zapasów metodą "pierwsze przyszło - pierwsze 
wyszło". 
- W przypadku, gdy zapasy utraciły swoją wartość użytkową, przekraczają potrzeby spółki, 
podlegają wahaniom kursów giełdowych lub obniżce cen spowodowanej konkurencją, a także 
gdy zalegają [dłużej niż jeden rok], ceny nabycia, zakupu lub koszt wytworzenia są obniżane 
do ceny sprzedaży netto.

1.5. Inwestycje krótkoterminowe
- Inwestycje krótkoterminowe wyceniane są według cen nabycia lub wartości rynkowej zależnie 
od tego, która z nich jest niższa.

1.6. Zobowiązania długoterminowe i krótkoterminowe
- Zobowiązania są wykazywane w kwocie wymagającej zapłaty, to jest łącznie z odsetkami 
przypadającymi do zapłaty na dzień bilansowy. Odsetki te księgowane są w ciężar kosztów 
finansowych. 
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Rachunek zysku i strat został sporządzony zgodnie z Ustawą o rachunkowości oraz wzorem 
sprawozdania z załącznika nr 6.
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Po dacie bilansu, do dnia podpisania sprawozdania finansowego nie miały miejsca znaczące 
zdarzenia wpływające na sytuację materialną i finansową fundacji, nie uwzględnione w bilansie 
i w rachunku zysków i strat.
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WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 
 
1. Informacje porządkowe 

1.1. Nazwa (firma) i siedziba jednostki, organ rejestrowy, czas trwania jednostki oraz pozostałe 

informacje  

1. Fundacja Aktywności Zawodowej 

2. 80-244 Gdańsk, ul. Grunwaldzka 103/4.01 pok. D 

3. Sąd Rejonowy w Gdańsku Gdańsk-Północ 

4. KRS: 0000314083 

5. NIP: 5833055418 

6. REGON: 220679576 

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

organizacji członkowskich 

8. Fundacja posiada status OPP. Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej. 

 

1.2. Prezentacja sprawozdania finansowego 

 Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021  roku. 

 Jednostka sporządza rachunek zysków i strat w wariancie kalkulacyjnym zgodnie z 

załącznikiem nr 6 ustawy o rachunkowości. 

 Jednostka nie dokonała w roku bieżącym zmian w sposobie sporządzania sprawozdania. 

 Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności 

statutowej przez jednostkę w okresie nie krótszym niż 12 miesięcy w nie zmniejszonym 

istotnie zakresie. Nie istnieją również okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania 

działalności. Nie przewiduje się natomiast rozpoczęcia działalności gospodarczej w okresie 

najbliższych 12 miesięcy. Obecna sytuacja finansowa jest ustabilizowana. Wpłaty 

dotychczasowych sponsorów, przy stosunkowo niedużych kosztach działalności Fundacji 

zapewniają jej finansowanie w kolejnych latach/  
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2. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 

 Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego za okres od  

1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku są zgodne z przepisami ustawy z dnia 

29 września 1994 roku o rachunkowości, zwanej dalej ustawą. 

 Przy wycenie aktywów i pasywów oraz ustalaniu wyniku finansowego przyjęto, że jednostka 

będzie kontynuować działalność gospodarczą w dającej się przewidzieć przyszłości oraz nie 

zamierza, ani nie musi zaniechać działalności lub istotnie zmniejszyć jej zakresu. 

 

2.1. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne 

 Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub 

kosztów wytworzenia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne, a także o odpisy z tytułu 

trwałej utraty wartości. 

 Odpisy amortyzacyjne od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych dokonywane 

są na podstawie planu amortyzacji, zawierającego stawki i kwoty rocznych odpisów. 

 Amortyzacja jest dokonywana metodą liniową. 

 Stosowane stawki amortyzacyjne ustalane są w oparciu o okres ekonomicznej użyteczności 

środków trwałych (wartości niematerialnych i prawnych. 

 Stawki amortyzacyjne dla podstawowych grup środków trwałych (wartości niematerialnych i 

prawnych) kształtują się następująco: 

 maszyny i urządzenia 20 % 

 sprzęt komputerowy 33 % 

 środki transportu 20 % 

 inne środki trwałe 5-33 % 
 

2.2. Inwestycje długoterminowe 

 Udziały w innych jednostkach oraz inne inwestycje zaliczone do aktywów trwałych wyceniane 

są w cenach ich zakupu pomniejszonych o odpisy spowodowane trwałą utratą ich wartości. 

 

2.3. Należności długoterminowe, należności krótkoterminowe i roszczenia 

 Należności długoterminowe, należności krótkoterminowe i roszczenia wykazywane są 

w wartości netto (pomniejszonej o odpisy aktualizujące). 

 Należności są wyceniane w kwocie wymagającej zapłaty. Kwota ta obejmuje odsetki za 

zwłokę w zapłacie należności. Odsetki te są księgowane na dobro przychodów finansowych. 

Należności podlegają aktualizacji wyceny poprzez dokonywanie odpisów do wysokości nie 
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pokrytej gwarancją lub innym zabezpieczeniem. Odpisy aktualizujące dokonywane są z 

uwzględnieniem stopnia ryzyka, jakie się wiąże z daną należnością. 

 
 

1.4. Zapasy 

 Zapasy są wykazywane w wartości netto (pomniejszonej o odpisy aktualizujące). 

 Zapasy są wyceniane według rzeczywistych cen ich nabycia, zakupu lub po kosztach ich 

wytworzenia, nie wyższych od cen sprzedaży netto. 

 Przyjęto zasadę ustalania wartości rozchodu zapasów metodą "ostatnie przyszło - pierwsze 

wyszło".  

 W przypadku, gdy zapasy utraciły swoją wartość użytkową, przekraczają potrzeby spółki, 

podlegają wahaniom kursów giełdowych lub obniżce cen spowodowanej konkurencją, a także 

gdy zalegają dłużej niż jeden rok, ceny nabycia, zakupu lub koszt wytworzenia są obniżane do 

ceny sprzedaży netto. 

 

 

1.5. Inwestycje krótkoterminowe i długoterminowe 

 Inwestycje krótkoterminowe wyceniane są według ceny zakupu lub ceny (wartości) rynkowej, 

zależnie od tego, która z nich jest niższa albo według skorygowanej ceny zakupu, jeżeli dla 

danego składnika aktywów został określony termin wymagalności, a krótkoterminowe 

inwestycje, dla których nie istnieje aktywny rynek, w inny sposób określonej wartości godziwej. 

 Przyjęto zasadę ustalania wartości rozchodu zapasów metodą "ostatnie przyszło - pierwsze 

wyszło".  

 

 

1.6. Zobowiązania długoterminowe i krótkoterminowe 

 Jednostka odstąpiła od wykazywania zobowiązań wraz z naliczonymi na koniec roku 

odsetkami.  
 
 
3. WYDARZENIA PO DACIE BILANSU 

 

 Po dacie bilansu, do dnia podpisania sprawozdania finansowego nie miały miejsca znaczące 

zdarzenia wpływające na sytuację materialną i finansową spółki, nie uwzględnione w bilansie i 

w rachunku zysków i strat. 
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1)

2)

3) Uzupełniające dane o aktywach i pasywach;

4)

Przychody działalności statutowej
I. Nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 
 - dotacja projekty 685 609,04 zł       
 - odpis 1% od podatku: 3 500,80 zł           
 - darowizny osób fizycznych: 46 803,00 zł         

735 912,84 zł       
II. Odpłatnej działalności pożytku publicznego 
- przychody ze szkoleń 71 985,00 zł         
- przychody z rekrutacji 5 500,00 zł           
- pozostałe 6 820,00 zł           

84 305,00 zł         

5)

6)

7)

8)

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;

Fundacja nie posiada żadnych zobowiązań z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub 
zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie. Jedyne zobowiązania finansowe organizacji opisane są w 
części: Uzupełniające dane o aktywach i pasywach.)

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;

Organizacja nie udziela kredytów członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących, a także nie ma 
zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju)

Zasadnicze koszty stanowiły wydatki na obsługę działań związanych z udzielaniem wsparcia beneficjentom, organizacją 
szkoleń.

Nie dotyczy

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;

Na aktywa obrotowe w punkcie "inwestycje krótkoterminowe" skladają się środki na kontach bankowych. W pozycji 
zobowiązania ujęte są zakupy materiałów i usług zapłacone w nastepnym roku.

Informacje o strukturze poniesionych kosztów;

Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego;

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;

Inne informacje niż wymienione w pkt 1-7, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji 

Fundusz statutowy w bieżącym roku nie zmienił się.

W 2021 roku Fundacja pozyskała 3500,80 zł z tytułu 1% dla NGO. Srodki te zostały przeznaczone na organizację 
wsparcia bezneficjentów: dojazdy oraz koszty biurowe.
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