
WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1) nazwa i siedziba organizacji

FUNDACJA AKTYWNI BEZ BARIER
60-143 POZNAŃ
UL. PODCHORĄŻYCH 33 
0000603367

2) czas trwania działalności organizacji, jeżeli jest ograniczony

3) okres objęty sprawozdaniem finansowym
01.01.2018 - 31.12.2018

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
Sprawozdanie finansowe sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez jednostkę. Nie 
stwierdzono okoliczności, które wskazują na zagrożenie kontynuowania 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
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Sporządzono dnia :2019-03-31

Przyjęte zasady (politykę) rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach 
obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów i pasywów (w tym 
także dokonywania odpisów amortyzacyjnych i umorzeniowych), ustala się wynik finansowy i sporządza 
sprawozdanie finansowe tak, aby za kolejne lata informacje z nich wynikające były porównywalne. 

1.1. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób 
przewidziany ustawą o rachunkowości.
1.2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych Fundacja 
przyjęła następujące ustalenia:
- składniki majątku o wartości początkowej poniżej 1.500 zł Fundacja zalicza bezpośrednio w koszty. 
- składniki majątku o wartości początkowej od 1.500 zł do 10.000 zł Fundacja zalicza do kosztów i jest 
traktowane jako wyposażenie. 
- składniki majątku o wartości początkowej powyżej 10.000 zł Fundacja zalicza do środków trwałych lub 
wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów.
1.3. Towary i materiały handlowe objęte są ewidencją ilościowo-wartościową i wycenia się je według cen 
zakupu przy zastosowaniu metody FIFO do wyceny zapasu.
1.4. Należności na dzień powstania wycenia się w wartości nominalnej, a na dzień bilansowy w kwocie 
wymaganej zapłaty.
1.5. Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej.
Wyrażone w walutach obcych aktywa i pasywa wycenia się na dzień bilansowy po obowiązującym na ten dzień 
średnim kursem ustalonym dla danej waluty przez NBP.
1.6. Zobowiązania wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty.

Zgodnie z art. 42 ust.1 Ustawy na wynik finansowy Fundacji składa się: 
- wynik działalności operacyjnej Fundacji, w tym z tytułu pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych, 
- wynik z operacji finansowych, 
- wynik na operacjach nadzwyczajnych, 
- obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych i płatności z 
nim zrównanych.

Ewidencja kosztów w układzie rodzajowym prowadzona jest na kontach zespołu 4 „Koszty według rodzajów i 
ich rozliczanie” z podziałem na pozycje:
- amortyzacja, 
- zużycie materiałów i energii, 
- usługi obce,
- wynagrodzenia, 
- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, 
- podatki i opłaty, 
- pozostałe koszty.

Konta kosztów korygowane są poprzez zmianę stanu produktów.

Imię i nazwisko kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ 
wieloosobowy, wszystkich członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 
2 ustawy o rachunkowości

Imię i nazwisko osoby, której powierzono prowadzenie
ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust 2 ustawy o rachunkowości
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