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Dane jednostki 
Nazwa: Fundacja "Drzwi Otwarte" Siedziba: Ks. Brzóski 1, 51-686 Wrocław 
Numer identyfikacji podatkowej: 
NIP 8982246071 
Numer we właściwym rejestrze sądowym: KRS 0000752093 

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

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

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

Polityka rachunkowości 
Omówienie przyjętych metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji): 
Poszczególne składniki aktywów i pasywów wycenia się stosując rzeczywiście poniesione na 
ich nabycie koszty, z zachowaniem ostrożnej wyceny.
Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub 
kosztów wytworzenia, pomniejszonych o dotychczasowe umorzenie.
Wartości niematerialne i prawne wycenia oraz środki trwałe o wartości początkowej nie 
przekraczającej 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) obciążają koszty działalności 
jednorazowo w miesiącu oddania ich do użytkowania.
Do amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podmiot stosuje 
stawki przewidziane w Wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych, stanowiący załącznik do 
ustawy podatkowej.
Należności wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem należytej ostrożności.
W przypadku ponoszenia wydatków dotyczących przyszłych okresów sprawozdawczych 
podmiot dokonuje czynnych rozliczeń międzyokresowych, zachowując zasadę 
współmierności przychodów i związanych z nimi kosztów.
Fundusz statutowy wyceniono na dzień bilansowy według wartości nominalnej zgodnie z 
wpisem w Krajowym Rejestrze Sądowym.



Zobowiązania wyceniono w kwocie wymagającej zapłaty.

Ustalenia wyniku finansowego:
Na wynik finansowy składają się:
- wynik na działalności statutowej
- wynik na działalności gospodarczej (w 2020 r. nie wystąpił)
- wynik na pozostałej działalności operacyjnej. 

Podmiot stosuje metodę porównawczą rachunku zysków i strat w celu ustalenia wyniku 
finansowego. 

Przychód z działalności statutowej w 2020 r. stanowią otrzymane darowizny oraz granty.

Jako koszty ogólnego zarządu sklasyfikowano koszty administracyjne, opłaty bankowe  i 
koszty ubezpieczeń.

Sporządzenia sprawozdania finansowego:
Bilans oraz rachunek zysków i strat sporządzono zgodnie z zał. 6 do ustawy o 
rachunkowości.

Pozostałe przyjęte przez jednostkę zasady rachunkowości:
Nie dotyczy.

6. Dodatkowe informacje uszczegóławiające
Nie dotyczy
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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 28 489,73 2 962,13

I. Zapasy

II. Należności krótkoterminowe 539,46 195,61

III. Inwestycje krótkoterminowe 27 950,27 2 766,52

IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

C. Należne wpłaty na fundusz statutowy

AKTYWA RAZEM 28 489,73 2 962,13

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 21 130,28 2 960,56

I. Fundusz statutowy 500,00 500,00

II. Pozostałe fundusze

III. Zysk (strata) z lat ubiegłych 2 460,56

IV. Zysk (strata) netto 18 169,72 2 460,56

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 7 359,45 1,57

I. Rezerwy na zobowiązania

II. Zobowiązania długoterminowe

III. Zobowiązania krótkoterminowe 7 359,45 1,57

IV. Rozliczenia międzyokresowe

PASYWA RAZEM 28 489,73 2 962,13

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 143 253,00 15 203,70

I. Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku 
publicznego

143 253,00 15 203,70

II. Przychody z odpłatnej działalności pożytku 
publicznego

III. Przychody z pozostałej działalności statutowej

B. Koszty działalności statutowej 120 945,96 10 953,54

I. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku 
publicznego

120 945,96 10 953,54

II. Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego

III. Koszty pozostałej działalności statutowej

C. Zysk (strata) z działalności statutowej (A – B) 22 307,04 4 250,16

D. Przychody z działalności gospodarczej

E. Koszty działalności gospodarczej

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

G. Koszty ogólnego zarządu 4 252,69 1 789,60

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

18 054,35 2 460,56

I. Pozostałe przychody operacyjne 115,37

J. Pozostałe koszty operacyjne

K. Przychody finansowe

L. Koszty finansowe

M. Zysk (strata) brutto (H + I – J + K – L) 18 169,72 2 460,56

N. Podatek dochodowy

O. Zysk (strata) netto (M – N) 18 169,72 2 460,56

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. Fundacja na dzień bilansowy nie posiada zobowiązań finansowych.

2. Fundacja nie udzieliła zaliczek i kredytów członkom organów administrujących, 
zarządzających i nadzorujących.

3. Fundacja na dzień bilansowy posiada 27.950,27 zł na rachunku bankowym.

4. Fundacja otrzymała darowizny oraz granty w wysokości 143.253,00 zł. 

5. Koszty administracyjne fundacji wyniosły 4.252,69 zł. 

6. Fundusz statutowy w wysokości 500,00 zł składa się z funduszu założycielskiego.

za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020 
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