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Stosowanie metody wyceny aktywów i pasywów.

Aktywa i pasywa wycenia się przy zastosowaniu zasady ciągłości w sposób określony w ustawie o 
rachunkowości, z tym, że:
1) Wartości niematerialne i prawne – nie występują w Fundacji;
2) Środki trwałe wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia powiększone o koszty jego 
ulepszenia;

Amortyzacja dokonywana jest na podstawie planu amortyzacji, zawierającego stawki i kwoty rocznych odpisów. 
Amortyzacja jest dokonywana metodą liniową. Przy ustalaniu okresu amortyzacji i rocznej stawki amortyzacji 
uwzględnia się okres ekonomicznej użyteczności środka trwałego. Poprawność przyjętych okresów oraz 
stawek amortyzacyjnych podlega okresowej weryfikacji.
Fundacja stosuje następujące roczne stawki amortyzacyjne dla podstawowych grup środków trwałych:
- budynki (środki trwałe w obcym obiekcie – czas trwania zawartej umowy) – 4%
- urządzenia techniczne        – 12%
- pozostałe środki trwałe        – 17%
- programy komputerowe        – 30%

Środki trwałe o wartości nabycia ponad 1.000 zł do 3.500zł i okresie użytkowania powyżej jednego roku 
odpisywane są jednorazowo po przyjęciu do użytkowania i ujmowanie w ewidencji środków trwałych;

3) Środki trwałe w budowie - nie występują w Fundacji

4) Inwestycje długoterminowe z wyłączeniem instrumentów finansowych - nie występują w Fundacji;

5) Zapasy
Materiały wycenia się według cen nabycia, według metody FIFO (pierwsze weszło, pierwsze wyszło);

6) Krótkoterminowe papiery wartościowe - nie występują w Fundacji

7) Należności i roszczenia 
Na dzień bilansowy wykazuje się w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny.

8) Aktywa pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wyrażone są w walucie polskiej. Wycenia się je na 
dzień bilansowy w wartości nominalnej.

9) Rozliczenia międzyokresowe kosztów i przychodów
Koszty i przychody zgodnie z zasadą memoriałową i dla zachowania ich współmierności rozlicza się w czasie 
jako rozliczenia międzyokresowe.

10) Zobowiązania 
Na dzień bilansowy zobowiązania wycenia się w kwocie wymaganego zobowiązania do zapłaty.

11) Kapitały własne
Wycenia się według wartości nominalnej zgodnie z aktem notarialnym
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Prezentacja informacji w sprawozdaniu finansowym

1) Sprawozdanie finansowe w części rachunek zysków i strat sporządzono według metody porównawczej 
przyjmując zasadę kosztu historycznego, przez co, wpływ inflacji nie jest uwzględniany;
2) Fundacja sporządza sprawozdanie finansowe zgodnie z zasadą rachunkowości obowiązującą jednostki nie 
prowadzące działalności gospodarczej;
3) Nie dokonywano w ciągu roku zmian metody wyceny;
4) Nie dokonywano w ciągu roku zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego;

III

Przychody Fundacji stanowią otrzymane środki pieniężne jako wpłaty od darczyńców. Darczyńcami są 
szczególnie osoby fizyczne. Środki pieniężne otrzymywane są również od osób prawnych oraz pochodzące z 
organizowanych kwest.

W roku obrotowym wpłaty z tytułu 1 % podatku dochodowego jako wpłaty na rzecz OPP stanowiły kwotę 
35.413,79 zł. W strukturze przychodów wynosi to 21,44%. Wpłaty od osób fizycznych dotyczyły w głównej 
mierze określonego celu. Wszelkiego typu wpłaty oraz darowizny rzeczowe zaliczane są do przychodów 
statutowych w dacie otrzymania.

Wyszczególnienie                                          Stan na 31.12.2012
Wpłaty dobrowolne (os. fiz., prawne, kwesty)  114.143,81
Darowizny rzeczowe                                          16.662,28
Wpłaty OPP                                                  35.413,79
Przychody finansowe                                           73,41
Razem                                                          166.293,29

IV

Koszty realizacji zadań statutowych

Wyszczególnienie                                 Stan na 31.12.2012
Koszt realizacji zadań statutowych         114.509,05

Koszty administracyjne

Wyszczególnienie                           Stan na 31.12.2012
Materiały i energia                    1864,67
Usługi obce                                   1200,78
Podatki i opłaty                                  894,00
Razem                                           3.959,45

V

Nie zmieniano i nie wykorzystywano funduszu statutowego.

VI

W roku obrotowym nie były udzielane gwarancje, poręczenia ani inne zobowiązania.

VII

Tendencja zmian w przychodach i kosztach jest rosnąca.
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