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2) czas trwania działalności organizacji, jeżeli jest ograniczony

3) okres objęty sprawozdaniem finansowym
Sprawozdanie obejmuje okres 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
Roczne sprawozdanie finansowe zostało sporządzone 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 działalności przez organizację.
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:

Znaczące zasady rachunkowości i stosowane metody wyceny przy sporządzaniu sprawozdania finansowego 
przedstawiają się następująco :
Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o 
rachunkowości (Dz. U. z 2013 roku poz. 330 z późniejszymi zmianami) przy założeniu kontynuacji działalności 
Fundacji. Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane również w oparciu o przepisy rozporządzenia Ministra 
Finansów z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek 
niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzących działalności gospodarczej (Dz. U. nr 137, poz. 1539 ze 
zm.).

Na dzień bilansowy wykazane w bilansie aktywa i pasywa wyceniono według  
następujących metod przyjętych zasad rachunkowości:
a) Wartości niematerialne i prawne oraz rzeczowy majątek trwały wycenia się według cen nabycia lub kosztów 
wytworzenia, pomniejszonych o skumulowane odpisy umorzeniowe oraz o ewentualne odpisy z tytułu trwałej 
utraty wartości. 
Majątek trwały jest amortyzowany według stawek określonych w Zał. nr 1 do  ustawy o podatku dochodowym 
od osób prawnych. Z uwagi na częste wykorzystanie środków transportu, będących w posiadaniu Fundacji, do 
ich amortyzacji przyjęto metodę degresywną.
Niskowartościowe składniki majątkowe o wartości nie przekraczającej 3,5 tysiąca złotych są jednorazowo 
odpisywane w ciężar kosztów w momencie przekazania do użytkowania.
b) Środki trwałe w budowie wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia w przypadku ich 
wykonywania systemem gospodarczym.
c) Długoterminowe aktywa finansowe – według ceny nabycia pomniejszonej o odpis z tytułu trwałej utraty 
wartości.
d) Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe – według wartości nominalnej. 
e) Rzeczowe składniki aktywów obrotowych wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia,  z tego:
materiały –  ewidencjonowane są w przypadku zakupów krajowych - według cen zakupu, a w przypadku 
zakupów z importu  - według ceny nabycia.
  towary  – wyceniane są według ceny nabycia.
f) Należności  wycenia się w kwotach wymagających zapłaty, pomniejszonych  o odpisy aktualizujące. 
Należności wyrażone w walutach obcych wycenia się na dzień bilansowy według średniego kursu NBP z tego 
dnia, dla danej waluty.
g) Środki  pieniężne.
Krajowe środki pieniężne wykazuje się w wartości nominalnej. Wyrażone w walutach obcych środki pieniężne 
przeliczane są na dzień bilansowy według średniego kursu NBP z tego dnia, dladanej waluty.
h) Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe kosztów czynne – dotyczą kosztów przyszłych okresów 
sprawozdawczych.
i) Kapitał (fundusz) własny wykazuje się według stanu na dzień bilansowy, w wartości nominalnej.
j) Rezerwy na zobowiązania tworzy się na przypadające na dany okres, ale jeszcze nie poniesione koszty, w 
uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wysokości.
k) Zobowiązania długoterminowe – według kwoty wymagającej zapłaty.
l) Zobowiązania krótkoterminowe wycenia się na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty. Zobowiązania 
wyrażone w walutach obcych wycenia się na dzień bilansowy po kursie średnim NBP z tego dnia, dla danej 
waluty.
m) Fundusze specjalne – w wartości nominalnej, wynikającej z ksiąg, po przeprowadzeniu na dzień bilansowy, 
weryfikacji ich zapisów.
n) Inne rozliczenia międzyokresowe – wykazuje się zweryfikowaną , nominalna wartość stanu na dzień 
bilansowy już otrzymanych aktywów, które jednak staną się przychodem dopiero w przyszłych okresach.
Przychody i koszty
Wynik finansowy Fundacji za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz 
przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadami memoriału, współmierności 
przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny. 
Przychody Fundacji pochodzą z:
• darowizn, spadków, zapisów
• dotacji, subwencji, grantów
• dochodów ze zbiórek i imprez publicznych
• dochodów z majątku Fundacji
Na koszty Fundacji składają się wydatki na organizację spotkań, imprez i kolonii dla dzieci, prowadzenie Grupy 
Wsparcia dla rodzin w żałobie, wielopłaszczyznowa pomoc dla chorych dzieci i ich rodzin, wartość przedmiotów 
i funduszy na zakup m.in. sprzętu rehabilitacyjnego, leków, itp. przekazanych na rzecz chorych dzieci oraz 
koszty administracyjne wycenione według faktycznie poniesionych kosztów.
Koszt przekazanych towarów i materiałów obejmuje koszty bezpośrednio z nimi związane oraz uzasadnioną 
część kosztów pośrednich.
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