
WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Sporządzono dnia:

1) nazwa i siedziba organizacji

FUNDACJA WSPÓLNOTA NADZIEI
32-082 WIĘCKOWICE
OGRODOWA 17 
0000115868

2) czas trwania działalności organizacji, jeżeli jest ograniczony

3) okres objęty sprawozdaniem finansowym
Sprawozdanie finansowe za okres od 01/01/2016 do 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
Roczne sprawozdanie finansowe  sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności przez Fundację co 
najmniej 12 miesięcy i dłużej. Nie są nam znane okoliczności, które wskazywałyby na istnienie poważnych 
zagrożeń dla kontynuowania przez Fundację 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

Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów według przyjętych zasad (polityki rachunkowości:
1. środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne - w zależności od sposobu ich nabycia (wytworzenia) i 
późniejszego wykorzystania wycenia się według:
a) ceny nabycia (zakupu),
b) kosztów wytworzenia,
c) wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych), pomniejszonych o odpisy umorzeniowe 
(amortyzacyjne) oraz o ewentualne odpisy aktualizacyjne z tytułu trwałej utraty ich wartości. Do amortyzacji 
środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych stosuje się stawki przewidziane w wykazie 
rocznych stawek amortyzacyjnych stanowiących załącznik do ustawy o podatku dochodowym od osób 
prawnych oraz metody: degresywną i liniową.
2. środki trwałe w budowie - ogół kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub 
wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości,
3. inwestycje krótkoterminowe - cena (wartość rynkowa) lub cena nabycia zależnie od tego, która z nich jest 
niższa, natomiast krótkoterminowe inwestycje, dla których nie istnieje aktywny rynek – wycenia się według 
określonej w inny sposób wartości godziwej,
4. rzeczowe składniki aktywów obrotowych - cena nabycia lub koszt wytworzenia nie wyższy od cen ich 
sprzedaży netto na dzień bilansowy,
5. należności i udzielone pożyczki - w kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem ostrożności,
6. zobowiązania - w kwocie wymagającej zapłaty,
7. rezerwy - w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości,
8. fundusze i kapitały oraz pozostałe aktywa i pasywa - wartość nominalna.

Powyższe metody wyceny aktywów i pasywów stosuje się w sposób ciągły (w okresie wieloletnim) nie rzadziej 
niż na koniec roku obrotowego i na każdy inny dzień bilansowy zakładając, że nie występuje zagrożenie 
możliwości dalszej kontynuacji działalności Fundacji.

Druk: MPiPS


