
WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1) nazwa i siedziba organizacji

FUNDACJA SERDECZNIK
60-363 POZNAŃ
GRODZISKA 15 
0000340392

2) czas trwania działalności organizacji, jeżeli jest ograniczony
Czas trwania fundacji jest nie ograniczony.

3) okres objęty sprawozdaniem finansowym
01.01.2017 - 31.01.2017

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
Jednostka będzie kontynuowała działalność.

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
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Sporządzono dnia:

Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego są zgodne z: - Ustawą o 
Rachunkowości z 29 września 1994 roku z późniejszymi zmianami, zwaną dalej  Ustawą, która określa między 
innymi zasady rachunkowości dla jednostek mających siedzibę lub miejsce sprawowania zarządu na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, 
- Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 roku w sprawie ramowego zakresu 
sprawozdania z działalności fundacji. 
- Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych w roku 
obrotowym zgodnie z dokumentacją przyjętych zasad (polityką) rachunkowości .
Przyjęte zasady rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych 
jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów i pasywów, ustala się wynik 
finansowy i sporządza sprawozdanie finansowe tak, aby za kolejne lata informacje z nich wynikające były 
porównywalne. 
Poszczególne składniki aktywów i pasywów wycenia się stosując rzeczywiście poniesione na ich nabycie 
koszty według następujących zasad: 
a. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub wytworzenia 
pomniejszone o odpisy amortyzacyjne 
b. Umorzenia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych dokonywane są, po przyjęciu do 
użytkowania, metodą liniową z zastosowaniem obowiązujących dla danej grupy stawek procentowych. c. 
Materiały i towary wycenia się według cen nabycia. d. Zapasy wycenia się na dzień bilansowy w cenie nabycia 
e. Inwestycje krótkoterminowe wycenia się według wartości rynkowej i ujmuje się w księgach rachunkowych na 
dzień ich powstania. 
f. Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się w wartości nominalnej. g. Należności i 
zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty. h. Przyjęte w formie darowizny środki trwałe oraz 
wartości niematerialne i prawne zalicza się do rozliczeń międzyokresowych przychodów. Wartości te 
zwiększają równolegle do odpisów umorzeniowych pozostałe przychody operacyjne, jeżeli stosownie do 
odrębnych przepisów nie zwiększają one funduszów własnych.  i. Przychody z działalności statutowej to kwoty 
uzyskane ze środków otrzymanych od darczyńców i osób wspierających działania Fundacji oraz opłat z tytułu 
prowadzania zajęć w ramach działalności statutowej odpłatnej 
j. Koszty realizacji zadań statutowych to koszty związane z realizacją działalności statutowej nieodpłatnej i 
odpłatnej 
i. Wynik z działalności statutowej ustala się jako różnicę z przychodów statutowych  a kosztami statutowymi , 
powiększonymi o całość poniesionych kosztów administracyjnych tej działalności. Ustalony powyżej wynik 
finansowy netto Fundacji prezentowany jest w porównawczym rachunku zysków i strat. 
j. Księgi rachunkowe prowadzone są za pomocą komputera przy użyciu programu finansowo – księgowego  
INSERT w ramach umowy zawartej z ALFA Biurem Rachunkowym Mirosława Rynowiecka.
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