
WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1) nazwa i siedziba organizacji

FUNDACJA DZIEWCZYNKA Z ZAPAŁKAMI
90-715 ŁÓDŹ
GDAŃSKA 29 II PIĘTRO
0000052400

2) czas trwania działalności organizacji, jeżeli jest ograniczony

3) okres objęty sprawozdaniem finansowym
01.01.2018-31.12.2018

4) czy sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne 
jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe

5) czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności 
gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności 
wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności
Na dzień sporządzenia  sprawozdania finansowego, trudności z którymi boryka się Fundacja w swojej 
działalności traktowane są jako chwilowe i możliwe do pokonania. Dlatego sprawozdanie zostało sporządzone 
przy założeniu, że działalność Fundacji będzie kontynuowana w okresie nie krótszym niż 12 kolejnych miesięcy 
od dnia bilansowego.

6) w przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło 
połączenie, prosimy wskazać, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek, 
oraz prosimy wskazać zastosowaną metodę rozliczenia połączenia (nabycia, łączenia udziałów)

7) 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

Druk: NIW-CRSO



Sporządzono dnia :2019-03-29

1. Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych 
w roku obrotowym zgodnie z dokumentacją przyjętych zasad rachunkowości, ustaloną i wprowadzoną do 
stosowania, zgodnie z którą rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym i trwa od 
1 stycznia do 31 grudnia. Okresem sprawozdawczym jest miesiąc. 

2. Wykazane w bilansie na koniec roku obrotowego poszczególne składniki aktywów i pasywów wyceniono 
zgodnie z art. 28 ustawy o rachunkowości i przy wykorzystaniu zasad tworzących polityką rachunkowości 
,następującymi metodami :

a) Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się według ceny nabycia lub kosztów 
wytworzenia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty 
wartości.

b) Środki trwałe w budowie wycenia się w wysokości ogółu kosztów  pozostających
 w bezpośrednim związku z  ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy
 z tytułu trwałej utraty wartości.

c) Środki pieniężne wycenia się na dzień bilansowy według wartości nominalnej tzn: środki pieniężne na 
rachunkach bankowych w wysokości wynikającej z uzgodnionych wzajemnie stanów na tych rachunkach.

d) Krajowe należności i zobowiązania wycenia się według wartości nominalnej, tj. wartości ustalonej przy ich 
powstaniu. Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty przez 
dokonanie odpisu aktualizującego. Odpisy aktualizujące zalicza się do pozostałych kosztów operacyjnych. 
Decyzja o utworzeniu odpisów  podejmowana jest przez Zarząd, na podstawie indywidualnej oceny 
kontrahentów.

e)  Materiały i towary wycenia się na dzień nabycia i dzień rozchodu w cenach zakupu. 

3.  Odpisy amortyzacyjne rozpoczyna się od miesiąca następującego po miesiącu oddania środka trwałego do 
użytkowania, przy zastosowaniu stawek z wykazu rocznych stawek amortyzacyjnych stanowiącego załącznik 
nr.1 do ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych, w zakresie w jakim nie 
stoi to w sprzeczności z zasadami wymaganymi przez ustawę o rachunkowości. Jednorazowego odpisu w 
ciężar kosztów dokonuje się w odniesieniu do obiektów, których wartość nie przekracza 10.000,00 PLN.

4.  Wartości niematerialne i prawne o cenie jednostkowej nie przekraczającej kwoty 10.000,00 zł odpisuje się w 
koszty jednorazowo w pełnej wysokości w miesiącu przyjęcia ich do używania. Natomiast o wartości wyższej są 
amortyzowane według zasad i  stawek podatkowych.5. Fundacja sporządza sprawozdanie finansowe w wersji, 
która wynika z załącznika nr.1 do Ustawy o rachunkowości. W skład sprawozdania finansowego wchodzą :
 bilans,
 rachunek zysków i strat ( wariant porównawczy ),
 informacja dodatkowa.

6.  Zakładowe zasady metody i wzory wybrano spośród możliwych do stosowania zasad, metod
 i wzorów dopuszczonych ustawą o rachunkowości i wprowadzono je do stosowania na okres wieloletni.

Imię i nazwisko kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ 
wieloosobowy, wszystkich członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 
2 ustawy o rachunkowości

Imię i nazwisko osoby, której powierzono prowadzenie
ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust 2 ustawy o rachunkowości

Ewa Starożytnik Barbara Tuszowska Kaczmarek
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