
WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Sporządzono dnia:

1) nazwa i siedziba organizacji

FUNDACJA JEDYNKA DZIECIOM
83-130 PELPLIN
SAMBORA 5A 
0000421429

2) czas trwania działalności organizacji, jeżeli jest ograniczony

3) okres objęty sprawozdaniem finansowym
01.01.2016 - 31.12.2016

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

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

- Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy;
- Wynik finansowy ustala się wg zasad określonych w załączniku nr 2 do Rozporządzenia Ministra Finansów z 
dnia 15 listopada 2001 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek 
niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzących działalności gospodarczej (Dz. U. z 2001 r.nr 137, poz 
1539 z poźn zmianami);
- Wartości niematerialne i prawne wyceniane są wg cen nabycia lub kosztów wytworzenia, pomniejszonych o 
odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe oraz ewentualne odpisy z tytułu trwałej utraty wartości;
- Środki trwałe wyceniane są wg cen nabycia (zakupu), kosztów wytworzenia, pomniejszonych o odpisy 
amortyzacyjne lub umorzeniowe oraz o ewentualne odpisy z tytułu trwałej utraty wartości;

- Rzeczowe składniki aktywów obrotowych wycenia się: materiały - w cenach zakupu nie wyższych niż możliwe 
do uzyskania ceny sprzedaży;

- Należności wycenia się w kwotach wymagalnej zapłaty;

- Inwestycje krótkoterminowe wycenia się na dzień bilansowy wg ceny (wartości) rynkowej lub wartości 
godziwej. Środki pieniężne wykazuje się w wartości nominalnej;

- Kapitały (fundusze) własne ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej, wg ich rodzajów i 
zasad określonych przepisami prawa i statutu;

- Zobowiązania wycenia się w kwotach wymagalnej zapłaty;

- Na wynik finansowy netto składają się: wynik na działalności statutowej (operacyjnej), wyodrębnione koszty 
administracyjne, wynik operacji finansowych;

Druk: MPiPS


