
WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1) nazwa i siedziba organizacji

FUNDACJA "NASZA PRZYSZŁOŚĆ"
01-192 WARSZAWA
LESZNO 14 
0000091141

2) czas trwania działalności organizacji, jeżeli jest ograniczony
nie dotyczy

3) okres objęty sprawozdaniem finansowym
od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

4) czy sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne 
jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

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
Sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności statutowej i gospodarczej w 
dającej się przewidzieć przyszłości. Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania 
działalności w ciągu 12 miesięcy od dnia, na który sporządzono niniejsze sprawozdanie finansowe.
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: MPiPS



Sporządzono dnia:

1.Określenie roku obrotowego: rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, 
a sprawozdania finansowe sporządza się na 31 grudnia danego roku.

2.Wskazanie metod wyceny aktywów i pasywów oraz procedury ustalania wyniku finansowego:
- Wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia, środki trwałe oraz środki trwałe w budowie 
wycenia się według nabycia lub kosztów wytworzenia, pomniejszonych o dotychczasowe umorzenie. Odpisy 
amortyzacyjne środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych są dokonywane metodą liniową, przy 
zastosowaniu stawek zawartych w załączniku do Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, przy czym 
stawki podatkowe są tożsame z ekonomicznym wykorzystaniem środków trwałych. Środki trwałe o wartości 
poniżej 3.500 zł umarzane są jednorazowo i objęte ewidencją ilościowo-wartościową. Nie występują 
uproszczone metody amortyzowania.
- Należności ujmuje się w kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożności, pomniejszone o 
odpisy aktualizujące. Zobowiązania (w tym z tytułu kredytów i pożyczek) w walucie polskiej wykazywane są 
według wartości wymagającej zapłaty. Należności i zobowiązania w walutach obcych w momencie powstania 
ujmowane są według średniego kursu ustalonego przez Prezesa NBP dla danej waluty z dnia poprzedzającego 
dzień powstania należności/zobowiązania. Dodatnie i ujemne różnice kursowe powstające w dniu płatności 
wynikające z różnic pomiędzy kursem waluty z dnia zarachowania dokumentu, a kursem waluty z dnia zapłaty, 
odnoszone są odpowiednio na przychody i koszty finansowe. Nierozliczone na dzień bilansowy należności i 
zobowiązania w walucie obcej wycenia się według średniego kursu ustalonego dla danej waluty przez Prezesa 
NBP na ten dzień.
- Metody i poziom wyceny aktywów obrotowych: materiały i towary wycenia się stosując rzeczywiste ceny 
zakupu, ustalając wartość rozchodu po kosztach rzeczywistych stosując metodę „pierwsze weszło-pierwsze 
wyszło”. Produkty gotowe wycenia się po kosztach bezpośrednich (koszty materiałów i wynagrodzeń) oraz 
uzasadnionej części kosztów pośrednich związanych z kosztem wytworzenia produktów. Wartość zapasów na 
dzień bilansowy ustala się w cenie nabycia lub po koszcie wytworzenia, nie wyższych od cen sprzedaży netto.
- Poziom wyceny inwestycji: inwestycje długoterminowe wycenia się na moment bilansowy w cenie nabycia; 
inwestycje krótkoterminowe – w cenie rynkowej lub nabycia, w zależności, która z nich jest niższa.
- Kapitały: Fundusz założycielski (podstawowy) wycenia się w wartości nominalnej i wykazuje w wysokości 
określonej w statucie i wpisanej w rejestrze sądowym.

3.Pomiar wyniku finansowego oraz sposób sporządzenia sprawozdania finansowego.
- Wynik finansowy: na wynik finansowy składa się wynik działalności statutowej, wynik na sprzedaży, wynik na 
pozostałej działalności operacyjnej, wynik na działalności finansowej oraz obowiązkowe obciążenie wyniku. 
Fundacja nie kalkuje odroczonego podatku dochodowego od osób prawnych.
- Wariant ewidencji i rozliczenia kosztów: koszty ujmuje się w układzie rodzajowym.
- Wariant rachunku zysków i strat: stosuje się wariant porównawczy. 
- Zestawienie zmian w kapitale własnym nie sporządza się.
- Rachunku przepływów pieniężnych nie sporządza się.

Druk: MPiPS


