
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 

 

1. Nazwa, siedziba i adres oraz numer we właściwym rejestrze sądowym 
albo ewidencji 

 
    Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Słoneczko”  Stawnica  33a    

    77-400 Złotów , tel. 067 2634090. 

    Sąd prowadzący rejestr: 

    Sąd Rejonowy w Poznaniu IX Wydział Gospodarczy  Krajowego Rejestru Sądowego 

    Data wpisu: 09.01.2004 r. , numer w ewidencji:  KRS: 0000186434 , 

    Statystyczny numer identyfikacyjny w systemie REGON: 572125388 

    Fundacja nie posiada jednostek organizacyjnych. 

    Dane  dotyczące członków zarządu:  

          - Dorota  Augustyniak  – Prezes Zarządu 

  - Zuzanna Pabińska -  Wiceprezes Zarządu 

          

2. Wskazanie czasu trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony 
 
    Czas trwania jednostki jest nieograniczony. 

 
3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym 
 

    Okres objęty sprawozdaniem to rok kalendarzowy:  

 od 1 stycznia 2021 r.  do 31 grudnia 2021 r.  

 

4. Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy 
założeniu kontynuowania działalności przez jednostkę w dającej się 
przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na 

zagrożenie kontynuowania przez nią działalności 
 
Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności 

przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości. Nie istnieją okoliczności 

wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności. W związku z lokowaniem 

znacznych środków pieniężnych na rachunkach bankowych i w obligacjach ryzyko 

finansowe w przyszłości mogą stanowić ewentualne problemy z wypłacalnością banków 

bądź emitentów obligacji.  
 
5. 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 

Przyjęte zasady rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach 

obrotowych jednakowego grupowania operacji, jednakowej wyceny aktywów i pasywów, 

ustala się wynik finansowy i sporządza sprawozdania finansowe tak, aby za kolejne lata 

informacje z nich wynikające były porównywalne. 

Koszty ewidencjonowane są wyłącznie w układzie rodzajowym na kontach zespołu 5.  

Charakterystyka metod wyceny: 

Majątek trwały wycenia się według ceny nabycia. Składniki majątkowe o wartości 

początkowej wyższej od kwoty 1000 zł i nie przekraczającej kwoty 10000 zł zalicza się do 

środków trwałych niskocennych i amortyzuje się je jednorazowo. Przedmioty o okresie 

używania dłuższym niż rok, o wartości początkowej nie przekraczającej 1000 zł nie są 



zaliczane do środków trwałych. Cenę nabycia środka trwałego powiększają koszty jego 

wytworzenia. 

Środki trwałe w budowie wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w 

bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem pomniejszonych o odpisy z 

tytułu trwałej utraty wartości. Wartość środków trwałych w budowie zwiększają ujemne 

różnice kursowe oraz odsetki od kredytów za okres budowy środka trwałego, zaś 

zmniejszają odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Nieruchomości ewidencjonuje się 

według zasad obowiązujących dla środków trwałych i wartości niematerialnych i 

prawnych, czyli według ceny nabycia lub kosztów wytworzenia, lub wartości 

przeszacowanej, pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne oraz odpisy z tytułu trwałej 

utraty wartości. Inwestycje krótkoterminowe wycenia się nie rzadziej niż na dzień 

bilansowy według ceny nabycia. Należności wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty. 

Zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty. Fundusz statutowy oraz 

pozostałe aktywa i pasywa wycenia się według wartości nominalnej. 

Krajowe środki pieniężne wycenia się według wartości nominalnej, przy czym wartość 

nominalna obejmuje również odsetki dopisane przez bank do stanu rachunku. 

Zagraniczne środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych przelicza się na 

walutę polską po kursie średnim ustalonym dla danej waluty obcej przez NBP w dniu 

poprzedzającym dzień wyceny. Rozrachunki na dzień powstania wycenia się według 

wartości nominalnej, a na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty.  

Amortyzacja dokonywana jest metoda liniową. Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się 

począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek trwały lub wartość 

niematerialną i prawną przyjęto do użytkowania. 

Fundacja nie stosuje zasady ostrożności.  

Zmiany metod wyceny środków obrotowych nie nastąpiły. Nie wystąpiły znaczące 

zdarzenia po dniu bilansowym nie uwzględnione w bilansie oraz rachunku zysków i strat. 

Sprawozdanie finansowe za rok 2021 sporządzane jest na podstawie załącznika nr 6 do 

ustawy o rachunkowości. 

Stawnica, 10.03.2022 r. 

 

 

 

…………………………………… 
osoba, której powierzono prowadzenie 
ksiąg rachunkowych – na podstawie 

art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości 

                                                  Zarząd: 

  Dorota Augustyniak      -  
               Prezes Zarządu        

 

       Zuzanna Pabińska        - 
                                                                 Wiceprezes Zarządu     

 

  


