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OŚWIADCZENIE  

 

 Stosownie do artykułu 52 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku oraz 

Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 roku w sprawie szczególnych zasad 

rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi, nie prowadzącymi 

działalności gospodarczej z późniejszymi zmianami, Zarząd Fundacji VERDA z siedzibą w Toruniu przy 

ul. Żeromskiego 9/5 przedstawia sprawozdanie finansowe na dzień 31.12.2020 roku , na które składa 

się: 

 

• Bilans sporządzony na dzień 31.12.2020 r. 

• Rachunek wyników za okres 01.01.2020 r. – 31.12.2020 r. 

• Informacja dodatkowa 

 

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało zgodnie z przedstawionymi zasadami ustawy o 

rachunkowości oraz rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową oraz wynik 

finansowy.  

 

 

 

Podpisy członków Zarządu 
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Fundacja VERDA   
ul. Żeromskiego 9/5 87-100 Toruń   

   

   
BILANS sporządzony na dzień 31.12.2020 

                    na podstawie załącznika 6 - ustawy o rachunkowości 

AKTYWA   

  
Stan aktywów na 

dzień:   

Wyszczególnienie aktywów 31.12.2019 31.12.2020 

1 2 3 

A. AKTYWA TRWAŁE 0,00 0,00 

   I. Wartości niematerialne i prawne  0,00 0,00 

   II. Rzeczowe aktywa trwałe  0,00 0,00 

   III. Należności długoterminowe  0,00 0,00 

   IV. Inwestycje długoterminowe  0,00 0,00 

   V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe  0,00 0,00 

B. AKTYWA OBROTOWE 11 415,71 63 044,28 

   I. Zapasy   0,00  0,00 

   II. Należności krótkoterminowe  28,00 2 124,56 

   III. Inwestycje krótkoterminowe  11 387,71 60 919,72 

   IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe   0,00  0,00 

C.  Należne wpłaty na fundusz statutowy  0,00 0,00 

Aktywa razem 11 415,71 63 044,28 

   

   
PASYWA   

  Stan pasywów na dzień: 

Wyszczególnienie pasywów 31.12.2019 31.12.2020 

1 2 3 

A. FUNDUSZ WŁASNY 5 721,82 12 445,99 

   I. Fundusz statutowy  18 968,71 18 968,71 

   II. Pozostałe fundusze   0,00  0,00 

   III. Zysk (strata) z lat ubiegłych   0,00 -13 246,89 

   IV. Zysk (strata) netto  -13 246,89 6 724,17 

B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA  5 693,89 50 598,29 

   I. Rezerwy na zobowiązania   0,00  0,00 

   II. Zobowiązania długoterminowe   0,00  0,00 

   III. Zobowiązania krótkoterminowe  5 693,89 5 581,51 

   IV. Rozliczenia międzyokresowe   0,00 45 016,78 

Pasywa razem 11 415,71 63 044,28 

   

 Zarząd Jednostki 

....................................................   
                 (miejsce i data sporządzenia)   
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 Fundacja Verda   

 ul. Żeromskiego 9/5 87-100 Toruń   

 NIP 8792700093   

    

    

  

 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT sporządzony na dzień 31.12.2020 

 na podstawie załącznika 6 - ustawy o rachunkowości (wariant kalkulacyjny) 

   

Poz Wyszczególnienie 

 Kwota za rok 
poprzedni  

 Kwota za rok 
obrotowy  

31.12.2019 31.12.2020 

1 2 3 4 

A. Przychody z działalności statutowej  119 477,05  106 312,31  

I  Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku 

publicznego  0,00  106 312,31  

II  Przychody z odpłatnej działalności pożytku 
publicznego  0,00  0,00  

III  Przychody z pozostałej działalności statutowej  119 477,05  0,00  

B. Koszty działalności statutowej  132 718,94  111 292,01  

I  Koszty nieodpłatnej działalności pożytku 
publicznego  0,00  107 405,55  

II  Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego  0,00  0,00  

III  Koszty pozostałej działalności statutowej  132 718,94  3 886,46  

C. Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B)  -13 241,89  -4 979,70  

D.  Przychody z działalności gospodarczej  0,00  34 957,50  

E.  Koszty działalności gospodarczej 0,00  28 253,63  

F. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-

E)  0,00  6 703,87  

G. Koszty ogólnego zarządu  0,00  0,00  

H. 

Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-
G)  -13 241,89  1 724,17  

I. Pozostałe przychody operacyjne  0,00  5 000,00  

J. Pozostałe koszty operacyjne  0,00  0,00  

K. Przychody finansowe  0,00  0,00  

L. Koszty finansowe  5,00  0,00  

M. Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)  -13 246,89  6 724,17  

N. Podatek dochodowy  0,00  0,00  

O. Zysk (strata) netto (M-N) -13 246,89  6 724,17  

    

  Zarząd Jednostki 

 ..........................................   

              (imię, nazwisko i podpis osoby sporządzającej)   
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INFORMACJA DODATKOWA 

Informacje porządkowe 
Sprawozdanie finansowe Fundacji VERDA z siedzibą w Toruniu przy ul. Żeromskiego 9/5 zostało 
sporządzone zgodnie z Ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości oraz Rozporządzeniem 
Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla 
niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi, nie prowadzącymi działalności 
gospodarczej (zwane w dalszej treści Rozporządzeniem). 
 
Cel działalności Fundacji jest działalność edukacyjna i kulturalna oraz sportowo – rekreacyjna na 
rzecz rozwoju i aktywizacji kobiet, mężczyzn i dzieci z różnych środowisk oraz podnoszenie jakości ich 
życia, świadomości społecznej i własnej wartości poprzez promowanie zdrowego trybu życia, podróży 
i poznawanie innych kultur. 
 
 
Stowarzyszenie dokonało wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego w Rejestrze Stowarzyszeń, Innych 
Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji Oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej oraz 
Rejestrze Przedsiębiorców w dniu 26.11.2015 roku pod numerem KRS 0000588360. 
 
Prezentacja sprawozdań finansowych 
Fundacja prezentuje sprawozdanie finansowe za rok obrotowy rozpoczynający się 01.01.2020 roku i 
kończący się 31.12.2020 roku. Sprawozdanie to zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania 
działalności przez Fundację w dającej się przewidzieć przyszłości. Nie istnieją również okoliczności 
wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności.  
Dla realizacji celów statutowych i zadań Fundacja  prowadzić działalność gospodarczą.  
Przedmiotem działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację  jest m in.: 

a) Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna (93.29.Z), 
b) Wydawanie książek (58.11.Z), 
c) Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych (85.51.Z), 
d) Pozaszkolne formy edukacji artystycznej (85.52.Z), 
e) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (85.59.B), 
f) Działalność agencji reklamowych (73.11.Z), 
g) Działalność agentów turystycznych (79.11.A), 
h) Działalność pośredników turystycznych (79.11.B), 
i) Działalność organizatorów turystyki (79.12.Z), 
j) Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (79.90.A). 

 
Porównywalność danych 
Niniejsze sprawozdanie finansowe jest kolejnym sprawozdaniem finansowym Fundacji. 
 
 
Stosowane metody i zasady rachunkowości oraz metody wyceny aktywów i pasywów.  
Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone z uwzględnieniem nadrzędnych zasad rachunkowości 
określonych ustawą o rachunkowości oraz odrębnych przepisów regulujących zasady gospodarki 
finansowej. 
 
Fundacja sporządza sprawozdanie według załącznika nr 6 ustawy o rachunkowości. Przyjęte zasady 
rachunkowości są stosowane w sposób ciągły, nie dokonano zmian zasad rachunkowości. 
 
Aktywa i pasywa wyceniono wg zasad określonych w ustawie o rachunkowości z dnia 29.09.1994r. 
(Dz. U. Nr 113/2000 poz. 1186).  
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Majątek trwały – środki trwałe o wartości do 3.500 zł odpisywane są w koszty jednorazowo,                           
w momencie oddania do użytkowania. Pozostałe środki trwałe odpisywane są w koszty w oparciu                     
o plan amortyzacji.  
 
Majątek obrotowy – wycenia się wg wysokości wymagającej zapłaty. 
 
Rzeczowy majątek trwały – nie posiada. 
 
Środki pieniężne wykazuje się w wartości nominalnej. Obejmują one środki pieniężne w kasie, na 
rachunkach bankowych oraz tzw. środki pieniężne w drodze.  
 
Fundusze własne to fundusz statutowy – głównym źródłem jego zwiększania są składki, dotacje, 
sponsoring i darowizny. 
 
Wynik finansowy Fundacji za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte   i przypadające na jej 
rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodne z zasadami memoriału, 
współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny. Wynik finansowy ujmowany jest w 
księgach jako wynik brutto. 
 
Dane dotyczące udzielonych gwarancji, poręczeń i innych zobowiązań związanych z działalnością 
statutową 
 
W 2020 roku nie udzielono żadnych gwarancji i poręczeń.  
 

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  

W roku 2020 Fundacja nie udzieliła zaliczek i kredytów członkom organów administrujących, 
zarządzających i nadzorujących, a także nie zaciągnięta w ich imieniu zobowiązań tytułem gwarancji i 
poręczeń. 
 

Dane o aktywach i pasywach Fundacji. 

1. Na dzień bilansowy Fundacja nie posiadała aktywów trwałych.  

2. Aktywa obrotowe obejmują: 

• Inne należności  z tytułu wypłaconych zaliczek w ramach realizowanych projektów  w 
wysokości 2 124,56 zł 

• Inwestycje krótkoterminowe – środki pieniężne obejmują środki zgromadzone na 
rachunku bankowym w wysokości 60 919,72zł.  

3. Majątek założycielski Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 2 400 zł (słownie: dwa 
tysiące  czterysta złotych) wniesiony w całości. Z dniem rejestracji działalności gospodarczej 
na działalność gospodarczą przeznaczono kwotę 1 000 zł  

4. Na dzień bilansowy Fundacja posiadała następujące zobowiązania krótkoterminowe: 

• podatków i składek ZUS: 5 561,07 zł 

•  inne  20,44 zł. 
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5. Na dzień bilansowy Fundacja posiadała krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe w 
wysokości 45 016,78zł (przychody z tytułu projektów realizowanych w 2021 roku.). 

 
Rachunek wyników 
 
Przychody 
Przychody z działalności statutowej obejmują otrzymane środki pieniężne i inne aktywa finansowe ze 
źródeł określonych przepisami prawa lub statutem, a także przychody finansowe. Przedstawiają się 
następująco: 
 
Sponsoring i darowizny                                  2 093,56 
Dotacje     104 218,75 
Przychody z działalności gospodarczej      34 957,50 
Umorzona pożyczka z PUP GMT       5 000,00 
 
Koszty 
Koszty działalności Fundacji to koszty realizacji zadań statutowych, w tym również świadczeń 
określonych statutem. Do kosztów w rachunku wyników zalicza się: 
- koszty realizacji zadań statutowych, czyli związane z wykonywaniem przez Fundację zadań 

przewidzianych statutem oraz koszty administracyjne: 111 292,01 zł. 
W roku obrachunkowym Fundacja poniosła również koszty prowadzonej działalności gospodarczej w 
kwocie 28 253,63 zł 

 
 
Natomiast struktura rodzajowa kosztów przedstawia się następująco: 
 
Zużycie materiałów        16 375,07 
Usługi obce         21 823,20  
Wynagrodzenia                     89 124,15 
Ubezpieczenia społeczne i świadczenia na rzecz pracowników                    1 155,84 
Pozostałe koszty rodzajowe                    11 007,38 
 
Rok podatkowy 2020 zamknął się zyskiem  6 724,17 zł  
 

 

Podpisy członków Zarządu 

 
 
 



 


