
WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Sporządzono dnia:

1) nazwa i siedziba organizacji

"FUNDACJA PRAESTERNO"
00-714 WARSZAWA
CZERNIAKOWSKA 26 A 5
0000190130

2) czas trwania działalności organizacji, jeżeli jest ograniczony
nie

3) okres objęty sprawozdaniem finansowym
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
nie

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
tak

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

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych w roku 
obrotowym zgodnie z dokumentacją przyjętych zasad (polityką) rachunkowości ustaloną i wprowadzoną do 
stosowania postanowieniami uchwały nr 2.01.2002 z późniejszymi zmianami, w sposób zgodny w 
szczególności z postanowieniami art. 4,10 i 50 oraz rozdziałów 2,4 i 8 ustawy o rachunkowości. Zakładowe 
zasady, metody i wzory wybrano spośród możliwych do stosowania zasad, metod i wzorów dopuszczonych 
ustawą i wprowadzono je do stosowania na okres wieloletni w poprzednich okresach sprawozdawczych.

Wykazane w bilansie na koniec roku obrotowego aktywa i pasywa wyceniono zgodnie z ustawą z 29 września 
1994 o rachunkowości (tj. z 2002 r Dz.U. Nr 76, poz. 694 z późn. zm.), stosując jako regułę ceny nabycia (koszt 
wytworzenia) z uwzględnieniem utraty wartości aktywów.

a) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne amortyzuje się metodą liniową, stosując zasady, metody i 
stawki określone w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych,

b) środki trwałe o niskiej wartości (do 3.500 zł.) amortyzuje się jednorazowo, w kwocie odpowiadającej ich 
wartości w momencie przekazania do użytkowania,

c) materiały wycenia się w cenach ich zakupu, a wartość ich rozchodu (zużycia) wycenia się według zasady 
FIFO (pierwsze przyszło - pierwszy wyszło). Koszty zakupu odnosi się w ciężar kosztów bezpośrednio po ich 
poniesieniu,

d) inwestycje krótkoterminowe wycenia się według ceny (wartości) rynkowej lub ceny nabycia, zależnie od tego, 
która jest z nich niższa, rozchód inwestycji krótkoterminowych ustala się według metody FIFO (ceny 
najwcześniejszej),

e) należności krótkoterminowe i roszczenia wykazywane są w wartości netto (pomniejszonej o odpisy 
aktualizujące wartość należności). Są one wyceniane w kwocie wymaganej zapłaty,

f) koszty działalności operacyjnej ewidencjonuje się na kontach zespołu 4 - "Koszty rodzajowe i ich rozliczanie)

Druk: MPiPS


