
FUNDACJA 3MALINY

Sprawozdanie finansowe za okres
od 01.01.2020 do 31.12.2020



WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1. Dane jednostki
Nazwa: FUNDACJA 3MALINY
Siedziba:  RAJSKA 4, 80-850 GDAŃSK

Numer identyfikacji podatkowej:
NIP 5833360334
Numer we właściwym rejestrze sądowym:
KRS 0000791740

2. Wskazanie czasu trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony
Nie dotyczy.

3. Okres objęty sprawozdaniem finansowym
Sprawozdanie finansowe sporządzane za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020

4. Założenie kontynuowania działalności gospodarczej
Sprawozdanie finansowe sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności 
gospodarczej przez jednostkę.
Nie stwierdzono okoliczności, które wskazują na zagrożenie kontynuowania działalności.

5. Polityka rachunkowości

Omówienie przyjętych metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):
Zasady wyceny aktywów i pasywów:
- środki trwałe według cen nabycia minus odpisy amotyzacyjne
-należności według daty wystawienia i kwota do zapłaty
- zobowiązania według daty wystawienia i kwota do zapłaty
- należności i zobowiązania w walucie obcej według kursów średich walut NBP na dzień
31.12.2020
- rozliczenia mięzyokresowe kosztów czynne dokonywane jeżeli koszty poniesione
dotyczą przyszłych okresów sprawozdawczych
-kredyty w kwocie wymagającej zapłaty, to jest łącnie z odsetkami przypadającymi do
zapłaty na ten dzień, z czego odsetki ujemowane s a w cięża kosztów finansowych

Ustalenia wyniku finansowego:
Stowarzyszenie stosuje pełną sprawozdawczość w oparciu o prowadzone księgi
rachunkowe.
Przyjęte zasady polityki nie różnią się od zapisów Ustawy o rachunkowości. Zasady
(polityka) rachunkowości zapewniają wyodrębnienie wszystkich zdarzeń istotnych do
oceny sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku spółki, przy zachowaniu zasady
memoriałowej.
Wynik finansowy ustala się zgodnie z Ustawą o rachunkowości i Ustawą o podatku
dochodowym od osób prawnych.
Stowarzyszenie stosuje zasadę ciągłości, kontynuacji oraz współmierności przychodów i
związanych z nimi kosztów.
Na dzień bilansowy koszty przyszłych okresów wycenia się w wartości nominalnej.
Rachunek kosztów prowadzony jest w układzie rodzajowym.

za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020 

2

FUNDACJA 3MALINY
Plik XML, z którego pochodzi ten wydruk jest sprawozdaniem finansowym w rozumieniu Ustawy o rachunkowości



Ustalenie wyniku finansowego na podstawie rachunku zysków i strat zgodnym z
załącznikiem nr 6 UoR

Sporządzenia sprawozdania finansowego:
Roczne sprawozdanie sporządzone zostało przy założeniu kontynuowania działalności
gospodarczej przez Stowarzyszenie w dającej się przewidzieć przyszłości.
Nie są znane okoliczności, które wskazywałyby na istnienie poważnych zagrożeń dla
kontynuowania przez Stowarzyszenie działalności.
Sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe zawierają dane łączne.
Na terenie Polski Stowarzyszenie nie posiada wyodrębnionych terytorialnie i finansowo
oddziałów, filii i zakładów.

Pozostałe przyjęte przez jednostkę zasady rachunkowości:
BRAK

6. Dodatkowe informacje uszczegóławiające
Nie dotyczy

za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020 

3

FUNDACJA 3MALINY
Plik XML, z którego pochodzi ten wydruk jest sprawozdaniem finansowym w rozumieniu Ustawy o rachunkowości



Aktywa Dane w PLN Kwota na dzień 
kończący bieżący rok 
obrotowy

Kwota na dzień 
kończący poprzedni 
rok obrotowy

BILANS

A. Aktywa trwałe

I. Wartości niematerialne i prawne

II. Rzeczowe aktywa trwałe

III. Należności długoterminowe

IV. Inwestycje długoterminowe

V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

B. Aktywa obrotowe 10 811,43 180,19

I. Zapasy 10 811,43 180,19

II. Należności krótkoterminowe

III. Inwestycje krótkoterminowe

IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

C. Należne wpłaty na fundusz statutowy

AKTYWA RAZEM 10 811,43 180,19

za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020 
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BILANS

Pasywa Dane w PLN Kwota na dzień 
kończący bieżący rok 
obrotowy

Kwota na dzień 
kończący poprzedni 
rok obrotowy

A. Fundusz własny 10 811,43 180,19

I. Fundusz statutowy 180,19

II. Pozostałe fundusze

III. Zysk (strata) z lat ubiegłych

IV. Zysk (strata) netto 10 811,43

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

I. Rezerwy na zobowiązania

II. Zobowiązania długoterminowe

III. Zobowiązania krótkoterminowe

IV. Rozliczenia międzyokresowe

PASYWA RAZEM 10 811,43 180,19

za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020 
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Kwota za bieżący rok 
obrotowy

Kwota za poprzedni 
rok obrotowy

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Dane w PLN

A. Przychody z działalności statutowej 33 110,00 1 271,53

I. Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku 
publicznego

33 110,00 1 271,53

II. Przychody z odpłatnej działalności pożytku 
publicznego

III. Przychody z pozostałej działalności statutowej

B. Koszty działalności statutowej 22 298,57 1 091,34

I. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku 
publicznego

22 298,57 1 091,34

II. Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego

III. Koszty pozostałej działalności statutowej

C. Zysk (strata) z działalności statutowej (A – B) 10 811,43 180,19

D. Przychody z działalności gospodarczej

E. Koszty działalności gospodarczej

F. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D – E)

G. Koszty ogólnego zarządu

H. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + F –
G)

10 811,43 180,19

I. Pozostałe przychody operacyjne

J. Pozostałe koszty operacyjne

K. Przychody finansowe

L. Koszty finansowe

M. Zysk (strata) brutto (H + I – J + K – L) 10 811,43 180,19

N. Podatek dochodowy

O. Zysk (strata) netto (M – N) 10 811,43 180,19

za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020 
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PODPISY ZŁOŻONE POD SPRAWOZDANIEM

za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020 
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Dane w PLN

INFORMACJA DODATKOWA

1)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

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

2)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

za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020 
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3) Uzupełniające dane o aktywach i pasywach

Na majątek organizacji składają się (z podaniem wysokości)

I. Aktywa trwałe  0,00

II. Aktywa obrotowe:  10.811,43

zapasy  0,00

środki finansowe na rachunku bankowym i w kasie  10.811,43

należności  0,00

III. Pasywa – Fundusz Własny:  10.811,43

fundusz statutowy  0,00

zysk (strata) z lat ubiegłych  0,00

zysk (strata) roku bieżącego  10.811,43

IV. Pasywa – Zobowiązania i Rezerwy 0,00

zobowiązania  0,00

przychody przyszłych okresów (dotacje na rok przyszły) 0,00

za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020 
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4) 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;

Przychody z działalności statutowej 33.110,00
a) nieodpłatne 0,00
b) dotacje 10.000,00
c) składki 0,00
d) darowizny   23.110,00
e) odpłatna działalność 0,00

Przychody ze sprzedaży usług 0,00
Przychody operacyjne  0,00
Przychody finansowe  0,00

5) Informacje o strukturze poniesionych kosztów;

Koszty działalności statutowej 22.298.57
Koszty działalności podstawowej 0,00
Koszty ogólne zarządu 0,00
Pozostałe koszty operacyjne 0,00
Koszty finansowe 0,00

6) Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego;

Fundusz statutowy składa się z :
-środków z funduszu założycielskiego,
-zysku z lat poprzednich

za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020 
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7) 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;

Nie dotyczy

8) Inne informacje niż wymienione w pkt 1–7, jeżeli mogłyby w istotny sposób 
wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki, 
w tym dodatkowe informacje i objaśnienia wymienione w załączniku nr 1 do 
ustawy, o ile mają zastosowanie do jednostki.

Nie występują
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