
SPRAWOZDANIE FINANSOWE           

Fundacja Platynowa Druzyna

BORZYTUCHOM 2018

KRS: 0000694721

REGON: 368359368

NIP: 8421776400

ul. Jeziorna 21, 77-141 Borzytuchom

ZA ROK 2017

1



Fundacja Platynowa Druzyna

ul. Jeziorna 21, 77-141 Borzytuchom

NIP: 8421776400

REGON: 368359368

KRS: 0000694721

A. INFORMACJE OGÓLNE

1.

2.

3.

4. Skład Zarządu:

5.

6.

B. SPRAWOZDANIE FINANSOWE

1. Skład sprawozdania finansowego:

2.

3.

4. Dodatkowe informacje i objaśnienia

Okres objęty sprawozdaniem finansowym: 26.09.2017-31.12.2017

Sprawozdanie finansowe sporządzono przy założeniu kontynuwania działalności przez organizację i 

nieznane są okoliczności, które wskazywałyby na istotnienie zagrożeń w tym zakresie.

Przedmiot działalności:1. Cele działalności Fundacji to:

a) ochrona i promocja zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem dziedziny neurologii;

b) edukacja na rzecz wszechstronnego rozwoju psychofizycznego i społecznego;

c) podnoszenie świadomości społeczeństwa i zarządzanie wiedzą nt. chorób rzadkich, ze szcze-gólnym 

uwzględnieniem Zespołu Battena; 

d) aktywność naukowo-badawcza w obszarze ekonomii i zarządzania systemem ochrony zdrowia i 

zabezpieczenia społecznego w odniesieniu do chorób rzadkich;

e) aktywność naukowo-badawcza i dydaktyczna na rzecz rozwoju kompetencji kluczowych w ro-

zumieniu zaleceń Parlamentu Europejskiego i Rady; 

f) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, zwłaszcza dzieci i młodzieży;

g) działalność charytatywna;

h) promocja i organizacja wolontariatu.

2. Cele statutowe będą realizowane również poprzez działalność pożytku publicznego.

1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

2. Bilans

3. Rachunek zysków i strat

Podmiot nie prowadzi działalności gospodarczej. 

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok 2017

Siedziba: ul. Jeziorna 21, 77-141 Borzytuchom

Prezes Zarządu – Małgorzata Skweres-Kuchta

Wiceprezes Zarządu – Agnieszka Żyźniewska 

Nazwa: Fundacja Platynowa Drużyna

Organ prowadzący rejestr: SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ 

GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2



C. POLITYKA RACHUNKOWOŚCI

1.

2.

3.

Data sporządzenia: 31.03.2018r.

Sporządził: Małgorzata Skweres-Kuchta

Podpisy osób reprezentujących podmiot

* Fundusze własne, środki pieniężne oraz pozostałe aktywa i pasywa wycenia się w ich wartości 

nominalnej.

Rokiem obrotowym jednostki jest rok kalendarzowy. 

Metody wyceny aktywów i pasywów:

* Środki trwałe i wartoście niematerialne i prawne wycenia się wg cen nabycia (lub kosztów 

wytworzenia) pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne oraz odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. 

Składniki niskocenne odności się jednorazowo w koszty.

Prezes Zarządu – Małgorzata Skweres-Kuchta

Stowarzyszenie sporządza sprawozdanie finansowe wg załącznika nr 6 do ustawy o rachunkowości.

* Rzeczowe składniki aktywów obrotowych wycenia się w wartościach historycznych tj. w cenie nabycia, 

koszcie wytworzenia.

* Należności i zobowiązania wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty.
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Fundacja Platynowa Druzyna

ul. Jeziorna 21, 77-141 Borzytuchom

NIP: 8421776400

REGON: 368359368

KRS: 0000694721

AKTYWA roku poprzedniego roku bieżącego

A. Aktywa trwałe -  zł                             -  zł                                

I. Wartości niematerialne i prawne

II. Rzeczowe aktywa trwałe

III. Należności długoterminowe

IV. Inwestycje długoterminowe

V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

B. Aktywa obrotowe -  zł                             1 000,00 zł                       

I. Zapasy

II. Należności krótkoterminowe

III. Inwestycje krotkoterminowe 1 000,00 zł                        

IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

AKTYWA   RAZEM 1 000,00 zł                       

PASYWA roku poprzedniego roku bieżącego

A. Fundusz własny -  zł                             1 000,00 zł                       

I. Fundusz statutowy 1 000,00 zł                        

II. Pozostałe fundusze

III. Zysk (strata) z ubiegłych lat

IV. Zysk (strata) netto

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania -  zł                             -  zł                                

I. Rezerwy na zobowiązania

II. Zobowiązania długoterminowe

III. Zobowiązania krótkoterminowe

IV. Rozliczenia międzyokresowe

PASYWA   RAZEM -  zł                             1 000,00 zł                       

Podpisy osób reprezentujących podmiot

Prezes Zarządu – Małgorzata Skweres-Kuchta

Sporządził: Małgorzata Skweres-Kuchta

Stan na koniec

Stan na koniec

BILANS                                                                                                                        
sporządzony na dzień: 31.12.2017r. zgodnie z zał. nr 6 do ustawy o rachunkowości

Data sporządzenia: 31.03.2018r.

4



Fundacja Platynowa Druzyna

ul. Jeziorna 21, 77-141 Borzytuchom

NIP: 8421776400

REGON: 368359368

KRS: 0000694721

1 2 3 4

A. Przychody z działaności statutowej -  zł                        -  zł                          

I. Przychody nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

II. Przychody odpłatnej działalności pożytku publicznego

III. Przychody pozostałej działalności statutowej

B. Koszty działalności statutowej -  zł                        -  zł                          

I. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego -  zł                          

II. Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego

III. Koszty pozostałej działalności statutowej

C. Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B) -  zł                        -  zł                          

D. Przychody 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)
-  zł                        -  zł                          

I. Pozostałe przychody operacyjne

J. Pozostałe koszty operacyjne

K. Przychody finansowe

L. Koszty finansowe

M. Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L) -  zł                      

N. Podatek dochodowy

O. Zysk (strata) netto (M-N) -  zł                        -  zł                          

Data sporządzenia: 31.03.2018r.

Sporządził: Małgorzata Skweres-Kuchta

Podpisy osób reprezentujących podmiot

Prezes Zarządu – Małgorzata Skweres-Kuchta

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT                                                                                                                        
za okres 26.09.2017-31.12.2017 zgodnie z zał. nr 6 do ustawy o rachunkowości

Pozycja Wyszczególnienie
 Kwota za rok 

poprzedni 

 Kwota za rok 

bieżący 
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Fundacja Platynowa Druzyna

ul. Jeziorna 21, 77-141 Borzytuchom

NIP: 8421776400

REGON: 368359368

KRS: 0000694721

1. Uzupełniające dane o aktywach i pasywach

Aktywa trwałe-  na dzień 31.12.2017r. wynoszą 0 zł.

2. Uzupełniające dane o przychodach i kosztach działalności satutowej

A. Przychody z działalności statutowej za rok 2017:

1 Darowizny od os. fizycznych: 0,00 zł

-  zł                    

B.

C. Koszty zarządu za rok 2017:

3. Dodatkowe informacje i objaśnienia

Członkowie Zarządu nie pobierali wynagrodzenia z tytułu pełnionych funcji.

Organizcja nie udzieliła gwaracji, poręczeń ani innych o podobnym charakterze.

Podpisy osób reprezentujących podmiot

Prezes Zarządu – Małgorzata Skweres-Kuchta

Organizcja nie zatrudnia pracowników na umowę o pracę.

Organizcja nie jest zobowiązana do badania sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta oraz jego 

ogłaszania.

Łączna kwota kosztów zarządu wyniosła 0,00 zł. 

Organizacja podjęła następujące działania, przy czym nie generowały one kosztów dla niej:

1. Aplikacja o grant w ramach konkursu Partnerstwa Dorzecze Słupi na działalność edukacyjna wśród 

dzieci w Gmienie Borzytuchom. Grant został przyznany. Trwa procedura podpisania umowy o 

dofinansowanie z Urzędem Marszałkowskim.

Sporządził: Małgorzata Skweres-Kuchta

Fundusz własny- na dzień 31.12.2017r. wynosi 1000,00 zł. Kwota ta obejmuje fundusz załozycielski w 

wysokości 1000,00 zł.  

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania- na dzień 31.12.2017r. wynoszą 0 zł. 

Aktywa obrotowe- na dzień 31.12.2017r. wynoszą 0 zł.

Koszty realizacji zadań statutowych za rok 2017:

Dodatkowe informacje i objaśnienia 

do sprawozdania finansowego za rok 2017

Data sporządzenia: 31.03.2018r.
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