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Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów oraz metoda sporządzania rachunku zysków i 
strat.
W roku obrotowym 2019 r. stosowano zasady rachunkowości dostosowane do przepisów 
wynikających z ustawy z dnla 9 września 1994r. o rachunkowości.
Bilans:
środki trwałe wyceniane będą według ceny nabycia, po pomniejszeniu o odpisy amortyzacyjne. 
Środki trwałe umorzone będą proporcjonalnie do okresu ich użytkowania, Z zastosowaniem 
liniowej  metody amortyzacji.
Stosowane stawki amortyzacji będą dostosowane do limitów wznaczonych przez przepisy 
podatkowe.
Środki trwałe w cenie nabycia do 3 500,00 zł zaliczone będą do niskocennych środków trwach 
i zostaną umorzone jednorazowo w miesiącu przyjęcia do użytkowania.
Wartości niematerialne i prawne wyceniane będą według ceny nabycia, po pomniejszeniu o 
odpisy amortyzacyjne. WNiP będą umarzane w równych kwotach, z zastosowaniem łącznego 
okresu amortyzacji.
Nalezności
Należności wycenione zostały w kwocie wymagającej zapłaty.
Srodki pienięzne:
Srodki pienięzne wykazuje się w wartości nominalnej.
Zobowiązania:
Zobowiązania wyceniane na dzień bilansowy są w kwocie wymagającej zapłaty.



Drukowane programem DRUKI GOFIN Wydawnictwa Podatkowego GOFIN - www.Druki.Gofin.pl
v 1476.2680.1.19

Podstawą do prawidłowego ustalenia wyniku finansowego jest sporządzenie rachunku zysków 
i strat, którego celem jest przeciwstawienie przychodom i zyskom nadzwyczajnym osiągniętym 
za rok obrotowy, dotyczących tego samego okresu kosztów, strat nadzwyczajnych oraz 
podatku dochodowego od osób prawnych, przy zachowaniu zasady memoriału, 
współmierności i ostrożności.
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Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów oraz metoda sporządzania rachunku zysków i 
strat.
W roku obrotowym 2019 r. stosowano zasady rachunkowości dostosowane do przepisów 
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Środki trwałe umorzone będą proporcjonalnie do okresu ich użytkowania, Z zastosowaniem 
liniowej  metody amortyzacji.
Stosowane stawki amortyzacji będą dostosowane do limitów wznaczonych przez przepisy 
podatkowe.
Środki trwałe w cenie nabycia do 3 500,00 zł zaliczone będą do niskocennych środków trwach 
i zostaną umorzone jednorazowo w miesiącu przyjęcia do użytkowania.
Wartości niematerialne i prawne wyceniane będą według ceny nabycia, po pomniejszeniu o 
odpisy amortyzacyjne. WNiP będą umarzane w równych kwotach, z zastosowaniem łącznego 
okresu amortyzacji.
Nalezności
Należności wycenione zostały w kwocie wymagającej zapłaty.
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Informacja
Fundacja prowadzi rachunek zysków i strat w wersji porównawczej. Ewidencja kosztów jest 
prowadzona wyłącznie w układzie rodzajowym. Wynik finansowy brutto korygują bieżące 
zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych.
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FUNDACJA INSTYTUT 
RÓWNOWAGI SPOŁECZNO-
EKONOMICZNEJ

31.12.2020

0,00

274 308,42

274 308,42

31 950,73
1 000,00

3 229,20
27 721,53

242 357,69

242 357,69
274 308,42

0,00

212 333,10

212 333,10

4 229,20
1 000,00

3 229,20
208 103,90

208 103,90
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FUNDACJA INSTYTUT 
RÓWNOWAGI SPOŁECZNO-
EKONOMICZNEJ

01.01.2020 - 31.12.2020

zł

2020

200 569,32

186 009,32

9 560,00

5 000,00
172 847,79

164 219,82

8 627,97

0,00

27 721,53

0,00

27 721,53

27 721,53

27 721,53

2019

401 557,04

361 348,58

9 600,00

30 608,46
398 327,84

358 329,38

9 600,00

30 398,46

3 229,20

0,00

3 229,20

3 229,20

3 229,20
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0,00

0,00
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Sprawozdanie finansowe Fundacji Instytut Równowagi Społeczno-

Ekonomicznej 

z siedzibą w Gdyni za rok 2020 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zgodnie z art.45 ust.2 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (Dz.U. z 1994 roku, nr 

121, poz. 591 z późn. zmianami) sprawozdanie finansowe składa się z : 

 

1. Bilansu 

2. Rachunku zysków i strat 

3. Informacji dodatkowej obejmującej: 

• wprowadzenie do sprawozdania finansowego 

• dodatkowe informacje i objaśnienia 
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Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Fundacji Instytut Równowagi Społeczno-Ekonomicznej 

z siedzibą w Gdyni za okres 01.01-31.12.2020. 

 

1. Informacje podstawowe o jednostce: 

• Nazwa: Fundacja Instytut Równowagi Społeczno-Ekonomicznej 

• Siedziba: 81-572 Gdynia, ul. Gryfa Pomorskiego 48c/9 

• Podstawowe cele działania: 

- rozwój edukacji nieformalnej i rozpowszechnianie koncepcji long life learning, 

- wyrównanie szans edukacyjnych grup zagrożonych wykluczeniem, 

- rozpowszechnianie i wdrażanie najnowszych technologii w procesie edukacji,  

- budowanie aktywnego społeczeństwa obywatelskiego, 

- tworzenie przestrzeni współpracy lokalnych organizacji pozarządowych, 

- działalność w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, oświaty i wychowania, 

- integracja i reintegracja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem   

  społecznym, 

- działalność charytatywna, 

- podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości  

  oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, 

- działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego, 

- ochrona i promocja zdrowia, 

- działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, 

- promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy                 

  i zagrożonych zwolnieniem z pracy, 

- działalność na rzecz równych szans kobiet i mężczyzn, 

- działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym, 

- działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości, 

- działalność wspomagająca rozwój techniki - wynalazczości i inowacyjności oraz  

  rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce  

  gospodarczej, 

- działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, 

- działalność w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży, 

- działalność w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kulturalnych i dziedzictwa  

  narodowego, 

- wspieranie i rozpowszechnianie kultury fizycznej, 

- działalność w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa  

  przyrodniczego, 

- działalność w zakresie turystyki i krajoznawstwa, 

- działalność w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego, 

- działalność w zakresie upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz  

  swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji, 

- działalność w zakresie ratownictwa i ochrony ludności, 

- działalność w zakresie pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych 

i wojen w kraju i za granicą, 

- działalność w zakresie upowszechniania i ochrony praw konsumentów, 
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- działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między 

społeczeństwami, 

- działalność w zakresie promocji i organizacji wolontariatu, 

- działalność w zakresie pomocy Polonii i Polakom za granicą, 

- działalność w zakresie promocji Rzeczpospolitej Polskiej za granicą, 

- działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i  

  ochrony praw człowieka, 

- działalność w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, 

- działalność organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art.3 ust. 3 w 

zakresie określonym w pkt. 1-29; 

•  Podstawowy przedmiot działalności gospodarczej: Fundacja nie prowadzi działalności 

gospodarczej; 

• Przedmiotem działalności organizacyjnej jest: Działalność pozostałych organizacji 

członkowskich gdzie indziej niesklasyfikowanych (9499 Z) 

• Organ prowadzący rejestr - Sąd Rejonowy w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego, podmiot wpisany do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji 

społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod numerem 

KRS 0000450642; data rejestracji 12.02.2013 rok, REGON 221838143, NIP 586-228-15-19; 

• Zarząd Fundacji: 

 Katarzyna Błasińska - Prezeska Zarządu 

 Hanna Rugała - Wiceprezeska Zarządu 

•  Czas trwania działalności: nieoznaczony. 

•  Okres objęty sprawozdaniem : 1 styczeń 2020 - 31 grudzień 2020 r. 

• Jednostka ma jednorodną strukturę organizacyjną. W jej skład nie wchodzą jednostki 

sporządzające samodzielnie sprawozdanie finansowe 

 

2. Sprawozdanie finansowe za 2020 rok zostało sporządzone przy założeniu możliwości kontynuowania 

działalności statutowej przez fundację przez co najmniej dwanaście kolejnych miesięcy i dłużej. Nie są 

nam znane okoliczności, które wskazywałyby na istnienie poważnych zagrożeń dla kontynuowania 

przez fundację działalności. 

 

3. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów 

(także amortyzacji), pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania 

finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru. 

 

Aktywa i Pasywa zostały wycenione według zasad określonych w ustawie o rachunkowości z dnia 29 

września 1994 roku (t.j. Dz.U. Nr 121 poz. 591 z 1997 r. z późn. zm.) 

 

Przychody i koszty są rozpoznawane według par.2 pkt.2 i pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z 

dnia 15 listopada 2001 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek nie 

będących spółkami handlowymi, nie prowadzących działalności gospodarczej. 

 

Jednostka prowadzi ewidencję kosztów w układzie według rodzajów na kontach Zespołu 4, a następnie 

dokonuje rozliczenia kosztów według celów na kontach Zespołu 5 oraz sporządza rachunek zysków i 

strat w wariancie porównawczym. 
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Wartości niematerialne i prawne  

 

Wartości niematerialne i prawne ujmuje się w księgach według cen ich nabycia lub kosztów 

poniesionych na ich wytworzenie. 

 

Środki trwałe 

 

Wartość początkową środków trwałych ujmuje się w księgach według cen nabycia lub kosztów 

wytworzenia, pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty ich 

wartości. 

 

Cena nabycia i koszt wytworzenia środków trwałych obejmuje ogól ich kosztów  poniesionych przez 

jednostkę za okres budowy, montażu, przystosowania i ulepszenia do dnia przyjęcia do używania, w 

tym również koszt obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu ich finansowania i związane z nimi różnice 

kursowe, pomniejszony o przychody z tego tytułu. 

 

Wartość początkową stanowiącą cenę nabycia lub koszt wytworzenia środka trwałego powiększają 

koszty jego ulepszenia, polegające na przebudowie, rozbudowie, modernizacji lub rekonstrukcji, 

powodując, że wartość użytkowa tego środka po zakończeniu ulepszenia przewyższa posiadaną przy 

przyjęciu do używania wartość użytkową. 

 

Środki trwałe amortyzowane są metodą liniową, bądź w przypadku środków niskocennych, 

jednorazowo w koszty. Rozpoczęcie amortyzacji następuje w następny, miesiącu po miesiącu przyjęcia 

środka trwałego do używania. 

 

Należności, roszczenia i zobowiązania inne niż zaklasyfikowane jako aktywa i zobowiązania 

finansowe. 

 

Należności wykazuje się w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem ostrożnej wyceny. Wartość 

należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie 

odpisu aktualizującego, zaliczonego odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów 

finansowych - zależnie od rodzaju należności, której dotyczy odpis aktualizujący. 

 

Zobowiązania ujmuje się w księgach w kwocie wymaganej zapłaty. 

 

Należności i zobowiązania wyrażone w walutach obcych wykazuje się na dzień dokonania operacji 

według kursu Narodowego Banku Polskiego ustalonego dla danej waluty na dzień poprzedzający dzień 

dokonania operacji. 

 

Na dzień bilansowy należności i zobowiązania wyrażone w walutach obcych wycenia się po 

obowiązującym na ten dzień średnim kursie ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski. 

Różnice kursowe 
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Różnice kursowe wynikające z wyceny na dzień bilansowy aktywów i pasywów wyrażonych w walutach 

obcych z wyjątkiem inwestycji długoterminowych oraz powstałe w związku z zapłatą należności i 

zobowiązań w walutach obcych, jak również przy sprzedaży walut, zalicza się odpowiednio do 

przychodów lub kosztów finansowych, a w uzasadnionych przypadkach - do kosztu wytworzenia 

produktów lub ceny nabycia towarów, a także ceny nabycia lub kosztu wytworzenia środków trwałych, 

środków trwałych w budowie lub wartości niematerialnych i prawnych. 

 

 

 

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego 

 

1. Objaśnienia do bilansu 

 

1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i 

prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierający stan  tych aktywów na początek roku 

obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu aktualizacji wartości, nabycia, przemieszczenia 

wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów 

i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia prezentuje załącznik nr 1 do Informacji 

Dodatkowej. 

 

2. Wartość gruntów użytkowanych wieczyście. 

 

   Fundacja nie użytkuje takich gruntów. 

 

3. Wartość nie amortyzowanych lub nie umarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na 

podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu. 

 

Fundacja wynajmuje pomieszczenia biurowe przeznaczone na prowadzoną działalność statutową o  

powierzchni 12 m2  od Morskiej Agencji Gdynia Sp. z o.o. 

 

Wartość pomieszczeń nie została określona w umowie najmu. 

 

4. Zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania 

prawa własności budynków i budowli. 

 

W Fundacji nie występują zobowiązania tego rodzaju. 

 

5. Dane o strukturze własności funduszu statutowego przedstawia załącznik nr 2 do Informacji 

Dodatkowej. 

 

6. Propozycje co do sposobu pokrycia straty za rok obrotowy: 

 

Za 2020 rok nie ma straty. 

7. Stan na początek roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystania oraz stan końcowy kapitału 

zapasowego. 
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Fundacja nie tworzy kapitału zapasowego. 

 

8. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, 

wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym. 

 

W roku obrachunkowym nie wystąpiły tego rodzaju zdarzenia. 

 

9. Dane o odpisach aktualizacyjnych wartości należności, ze wskazaniem stanu na początek roku 

obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego. 

 

W jednostce nie wystąpiła potrzeba dokonania tego rodzaju odpisów. 

 

10. Podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym 

umową okresu spłaty przedstawiony został w załączniku nr 3 do Informacji Dodatkowej. 

 

11. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych. 

 

W jednostce występują rozliczenia międzyokresowe przychodów i ich strukturę prezentuje załącznik 

nr 4 do Informacji Dodatkowej. 

 

12. Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku fundacji. 

 

W roku obrachunkowym nie wystąpiły tego rodzaju zobowiązania. 

 

13. Zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez fundację gwarancje i poręczenia. 

 

W roku obrachunkowym nie wystąpiły tego rodzaju zobowiązania. 

 

 

II. Objaśnienia do Rachunku Zysków i Strat 

 

1. Struktura rzeczowa ( rodzaje działalności) przychodów z działalności jednostki. 

 

Przychody ogółem: 200569,32 PLN co stanowi 100 % przychodów ogółem. 

Szczegółową strukturę przychodów jednostki prezentuje załącznik nr 5 do Informacji Dodatkowej. 

 

2. Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe. 

W fundacji nie wystąpiła potrzeba dokonania tego rodzaju odpisów. 

 

3. Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących zapasy. 

W fundacji nie wystąpiła potrzeba dokonania tego rodzaju odpisów. 

 

4. Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrachunkowym lub 

przewidzianej do zaniechania w roku następnym.  
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Fundacja nie zaniechała w 2020 roku żadnego rodzaju działalności i nie przewiduje tego rodzaju 

zdarzeń w roku następnym. 

 

5. Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od 

wyniku finansowego brutto prezentuje załącznik nr 6 do Informacji Dodatkowej. 

 

6. Informacja o kosztach wytworzenia produktów na własne potrzeby oraz o kosztach rodzajowych. 

Jednostka sporządza rachunek zysków i strat w wersji porównawczej i w związku z tym informacja o 

ww. kosztach jest podana w części D rachunków zysków i strat. 

 

7. Informacja o kosztach wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych na własne 

potrzeby jednostki. 

W roku obrachunkowym 2020 nie wystąpiły zdarzenia tego rodzaju. 

 

8. Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na nie finansowe aktywa trwałe 

prezentuje załącznik nr 7 do Informacji Dodatkowej. 

 

9. Szczegółową informację o strukturze kosztów fundacji prezentuje załącznik nr 8 do Informacji 

Dodatkowej. 

 

 

III. Objaśnienia niektórych zagadnień osobowych 

 

1. Informacja o przeciętnym w roku obrachunkowym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe. 

Fundacja nie zatrudniała w roku obrachunkowym pracowników na podstawie umowy o pracę. 

 

2. Informacja o wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniami z zysku, wypłaconych lub należnych 

osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących.  

W roku obrachunkowym 2020 nie wystąpiły zdarzenia tego rodzaju. 

 

3. Informacja o pożyczkach i świadczeniach o podobnym charakterze udzielonym osobom wchodzącym 

w skład organów zarządzających i nadzorujących fundację. 

W roku obrachunkowym 2020 nie wystąpiły zdarzenia tego rodzaju. 

 

 

IV. Objaśnienia niektórych szczególnych zdarzeń 

 

1. Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu roku 

obrachunkowego. 

W roku obrachunkowym 2020 nie wystąpiły  zdarzenia tego rodzaju.  

 

2. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nie uwzględnionych w 

sprawozdaniu finansowym. 

W roku obrachunkowym 2020 nie wystąpiły  zdarzenia tego rodzaju. 
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3. Przedstawienie dokonanych w roku obrachunkowym zmian zasad ( polityki) rachunkowości, w tym 

metod wyceny oraz zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, jeżeli wywierają one 

istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki, ich przyczyny i 

spowodowaną zmianami kwotę wyniku finansowego oraz zmian w kapitale (funduszu) własnym. 

W roku obrachunkowym 2020 nie wystąpiły  zdarzenia tego rodzaju. 

 

 

V. Wyjaśnienie poważnych zagrożeń dla kontynuacji działalności 

 

Tak jak to zostało stwierdzone we wprowadzeniu do sprawozdania finansowego, w fundacji nie istnieje 

zagrożenie dla kontynuowania działalności. 

 

 

VI. Inne istotne informacje 

W Informacji Dodatkowej podane zostały wszystkie istotne informacje uszczegóławiające wybrane 

pozycje bilansu i rachunku zysków i strat oraz charakteryzujące prowadzona przez fundację działalność 

statutową. 

W ocenie Zarządu fundacji przedstawiony zakres objaśnień pozwala w sposób prawidłowy ocenić 

sytuację majątkową, finansową oraz wynik finansowy jednostki. 

Zarząd nie posiada żadnych innych nie ujawnionych w przedmiotowym opracowaniu informacji, które 

mogłyby w istotny sposób tę ocenę zmienić.  

 

Na tym oświadczeniu Zarządu Informacja Dodatkowa stanowiąca integralną część sprawozdania 

finansowego za rok 2020  Fundacji Instytut Równowagi Społeczno - Ekonomicznej zostaje zakończona. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


