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ZASADY RACHUNKOWOŚCI I METODY WYCENY  

 

Księgi rachunkowe Fundacji prowadzone są w języku polskim zgodnie z regulacjami ustawy z dnia 29 września 

1994r. o rachunkowości (Dz.U. z 2019 p.351 z późn.zm. ) w systemie elektronicznego przetwarzania danych. 

 

Aktywa trwałe 

1. Wartości niematerialne i prawne 

Wartości niematerialne i prawne wyceniane są w cenie nabycia, pomniejszone o odpisy amortyzacyjne oraz odpisy z 

tytułu trwałej utraty wartości.  

Wartości niematerialne i prawne stanowią aktywa trwałe niemające postaci fizycznej o wartości powyżej 3 500 zł. 

Amortyzowane są metodą liniową według następujących zasad: 

• oprogramowanie komputerowe i licencje na oprogramowanie – 2 lata; 

• prawa autorskie- 5 lat 

Stosowane stawki odzwierciedlają okres ekonomicznej użyteczności wartości niematerialnych i prawnych. 

Rozpoczęcie amortyzacji następuje nie wcześniej niż od następnego miesiąca po przyjęciu do używania. 

 

2 Środki trwałe 

Do środków trwałych Fundacja kwalifikuje składniki majątkowe o okresie użytkowania dłuższym niż rok i cenie 

nabycia powyżej 3 500 zł.  Środki trwałe przyjmowane są na stan i wyceniane według ceny nabycia lub kosztu 

wytworzenia pomniejszone o odpisy amortyzacyjne oraz odpisy z tytułu utraty wartości w przypadku ich 

wystąpienia. Środki trwałe otrzymane nieodpłatnie wycenia się w wartościach godziwych. 

Bilansowa amortyzacja wszystkich środków trwałych dokonywana jest metodą liniową wg następujących zasad: 

• urządzenia techniczne i maszyny        5- 6 lat 

Przyjęte zasady amortyzacji odzwierciedlają okres ekonomicznej użyteczności środków trwałych. 

Rozpoczęcie amortyzacji następuje od następnego miesiąca po przyjęciu środka trwałego do użytkowania. 

W odniesieniu do amortyzacji podatkowej stosowane są zasady i stawki zgodne z przepisami ustawy z dnia 15 lutego 

1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. 

Pozycje o niższej wartości niż 3.500 zł spisywane są w bieżące koszty działalności i ujmuje się je w ewidencji 

pozabilansowej. 

 

Aktywa obrotowe 

1 Zapasy 

Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych 

od ich cen sprzedaży netto (nie rzadziej niż na dzień bilansowych). 

Nabyte materiały wyceniane są według cen zakupu i w całości odpisywane w koszty w okresie, w którym zostały 

zakupione. 
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2 Należności 

Należności wyceniane są według kwoty wymaganej zapłaty pomniejszonej o utworzone odpisy aktualizujące w 

przypadku wystąpienia ryzyka ich odzyskania. 

 

3 Inwestycje krótkoterminowe  

Za inwestycje krótkoterminowe uznaje się aktywa płatne, wymagalne lub przeznaczone do zbycia w ciągu  

12 miesięcy od dnia bilansowego lub od daty ich założenia, wystawienia lub nabycia, albo stanowiące środki 

pieniężne. 

Inwestycje krótkoterminowe obejmują aktywa finansowe: 

• środki pieniężne, 

• inne  środki pieniężne – wartość nominalna kart podarunkowych 

 

Krajowe środki pieniężne wycenione są według wartości nominalnej.  

 

4 Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 

Czynne rozliczenia międzyokresowe obejmują koszty przypadające do rozliczenia w ciągu roku od dnia bilansowego, 

a okres ich rozliczeń w czasie jest uzasadniony charakterem rozliczanych kosztów z zachowaniem zasady ostrożnej 

wyceny.  

 

Fundusze własne 

Fundusze własne wyceniane są w wartości nominalnej i stanowią: 

 

1. fundusz statutowy wykazywany w wysokości określonej w statucie Fundacji,   

2. fundusz zapasowy z podziału zysku, 

3. wynik finansowy netto roku obrotowego. 

 

Na wynik netto składają się: wynik działalności operacyjnej, wynik na działalności finansowej  

i obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego z tytułu podatku dochodowego. 

 

Wynik finansowy z działalności statutowej to różnica między przychodami z nieodpłatnej działalności pożytku 

publicznego a kosztami realizacji zadań nieodpłatnej działalności pożytku publicznego. 

 

Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego dotyczą podatku dochodowego od osób prawnych. 
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Zobowiązania  

 

1 Zobowiązania  

Zobowiązania wycenione są w kwocie wymagającej zapłaty. W kwocie zobowiązań wykazane są także 

zobowiązania, które powstały po dniu bilansowym, ale koszty dotyczyły okresu objętego sprawozdaniem 

finansowym. 

 

2 Rozliczenia międzyokresowe 

Bierne rozliczenia międzyokresowe dotyczą ściśle określonych świadczeń na rzecz Fundacji, lecz jeszcze 

niestanowiących zobowiązania, lub prawdopodobnych kosztów, których kwota lub data powstania nie są jeszcze 

znane. Na dzień bilansowy Fundacja z tego tytułu wykazuje rezerwę na niewykorzystane urlopy wypoczynkowe. 

 

Rozliczenia międzyokresowe przychodów odzwierciedlają równowartość otrzymanych nieodpłatnie towarów, które 

zostaną zagospodarowane w okresach sprawozdawczych, po dniu bilansowym. 

 

 

INFORMACJA DODATKOWA 

 

1. W okresie sprawozdawczym nie wystąpły zobowiązania finansowe, w tym z tytułu dłużnych instrumentów 

finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych. 

 

2. W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły zaliczki i kredyty udzielone członkom organów administrujących, 

zarządzających i nadzorujących. 

 

3. Uzupełniające dane o aktywach i pasywach: 

 

 

1.Rzeczowe aktywa trwałe - środki trwałe   

Nazwa grupy składników 

majątku trwałego 

Stan na 

początek 

roku 

obrotowego 

Aktualizacja Przychody 
Przemiesz-

czenia 
Rozchody 

Stan na 

koniec roku 

obrotowego 

 

Urządzenia tech. i maszyny 6 807,16 0,00 5 540,54 0,00 0,00 12 347,70  

Razem 6 807,16 0,00 5 540,54 0,00 0,00 12 347,70  

 

 

2.Umorzenie środków trwałych - amortyzacja 

Nazwa grupy składników 

majątku trwałego 

Stan na 

początek 

roku 

obrotowego 

Aktua-

lizacja 

Amortyza

-cja za rok 

Inne 

zwiększe- 

nia 

Zmniej-

szenie 

Stan na 

koniec roku 

obrotowego 

Stan na 

początek 

roku 

obrotowego 

(netto) 

Stan na 

koniec roku 

obrotowego 

(netto) 

Urządzenia tech. i maszyny 6 375,82  0,00  893,16  0,00  0,00 7 268,98 431,34 5 078,72 

Razem 6 375,82 0,00 893,16 0,00 0,00 7 268,98 431,34 5 078,72 
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3.Wartości niematerialne i prawne – wartość brutto 

Nazwa grupy składników 

majątku trwałego 

Stan na początek 

roku obrotowego 
Przychody 

Rozchody-

likwidacja 

Stan na koniec roku 

obrotowego 

Oprogramowanie, licencje,prawa 
autorskie 27 897,10  0,00 0,00 27 897,10 

Razem 27 897,10 0,00 0,00 27 897,10 

 

 

4. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych – amortyzacja oraz ustalenie wartości netto 

Umorzenie Wartość netto 

Nazwa grupy 

składników 

majątku 

trwałego 

Stan na 

początek 

roku 

obrotowego 

Amortyzacja 

za rok 

Inne 

zwiększenia 
Zmniejszenie 

Stan na 

koniec roku 

obrotowego 

Stan na 

początek 

roku 

obrotowego 

(netto) 

Stan na koniec 

roku 

obrotowego 

(netto) 

Oprogramowanie, 

licencje,prawa 

autorskie 
26 421,10 1 476,00 0,00 0,00 27 897,10 1 476,00 0,00 

Razem 26 421,10 1 476,00 0,00 0,00 27 897,10 1 476,00 0,00 

        

 

5. Podział należności  według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie 

spłaty  

 Należności z tytułu 

okres wymagalności 

Razem do 1 roku powyżej 1 roku 

stan na 

początek 

roku 

obrotowego 

koniec roku 

obrotowego 

początek 

roku 

obrotowego 

koniec roku 

obrotowego 

początek 

roku 

obrotowego 

koniec roku 

obrotowego 

1.inne należności tj.ubezpieczenie 

pracownicze i opieka medyczna 952,40 25,00 0,00 0,00 952,40 25,00 

2.podatków 165,00 10,00 0,00 0,00 165,00 10,00 

Razem 1 117,00 35,00 0,00 0,00 1 117,00 35,00 

 

 

6. Podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty 

Zobowiązania z tytułu 

okres wymagalności 

Razem do 1 roku powyżej 1 roku 

stan na 

początek 

roku 

obrotowego 

koniec roku 

obrotowego 

początek 

roku 

obrotowego 

koniec roku 

obrotowego 

początek 

roku 

obrotowego 

koniec roku 

obrotowego 

1. dostaw i usług 60 339,94 149 668,74 0,00 0,00 60 339,94 149 668,74 

2. podatków 914,00 754,00 0,00 0,00 914,00 754,00 

3. ubezpieczeń społecznych 4 962,42 5 580,61 0,00 0,00 4 962,42 5 580,61 

4. wynagrodzeń 4 222,66 4 287,41 0,00 0,00 4 222,66 4 287,41 

5. innych zobowiązań (zobowiązania z 

tytułu nabycia kart podarunkowych) 17 666,90 14 249,52 0,00 0,00 17 666,90 14 249,52 

6. pozostałe zobowiązania 0,00 36,80 0,00 0,00 0,00 36,80 

Razem 88 105,92 174 577,08 0,00 0,00 88 105,92 174 577,08 
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7. Rozliczenia międzyokresowe  

Tytuły 

stan na  

początek roku 

obrotowego 

koniec roku 

obrotowego 

1.Ogółem krótkoterminowe czynne 

rozliczenia międzyokresowe kosztów wg 

tytułów: 

48,35 177,74 

a. certyfikat kwalifikowany 0,00 177,74 

b. koszt  domeny internetowej 48,35 0,00 

2.Ogółem bierne rozliczenia 

międzyokresowe kosztów wg tytułów: 
9 363,39 810,88 

a. rezerwa na niewykorzystane urlopy 

(wynagrodzenie; składki ZUS) 
9 363,39 810,88 

3.Ogółem rozliczenia międzyokresowe 

przychodów wg tytułów: 
4 534,00 0,00 

a.otrzymane nieodpłatnie towary  
4 534,00 0,00 

 

 

 

 

 

 

4. Informacja o strukturze zrealizowanych przychodów: 

 

 

Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej 

pożytku publicznego 1 023 102,15 

wyszczególnienie:   

darowizny pienieżne od osób fizycznych  80 901,85 

wpłaty z 1% PDOF 133 386,84 

darowizny pienieżne od osób prawnych 687 997,46 

przychody ze zbiórek publicznych 0,00 

darowizny rzeczowe  120 816,00 

 

Przychody z pozostałej działalności 

statutowej 4 000,00 

Dotacje z Urzędu Miasta 4 000,00 

 

 

Pozostałe przychody  6 792,37 

Odsetki od lokat 6 411,36 

Pozostałe przychody operacyjne 381 ,01 
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5. Informacja o strukturze poniesionych kosztów: 

 

 

Koszty nieodpłatnej działalności pożytku 

publicznego 1 244 835,29 

I. Koszty realizacji działalności statutowej 

nieodpłatnej pożytku pulicznego 1 154 533,38   

a) świadczenia pieniężne, w tym: 826 643,49 

wydania kart podarunkowych 737 243,49   

darowizny pieniężne 89 400,00 

b) świadczenia niepieniężne, w tym: 229 144,82 

wydane materiały 229 144,82 

c) pozostałe koszty realizacji działalności 

statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego 98 745,07 

II. Koszty pozostałej działalności statutowej: 4 000,00 

III. Koszty administracyjne: 86 301,91 

- zużycie materiałów i energii 993,61 

- usługi obce 31 676,01 

- podatki i opłaty 250,00 

- wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne 

i inne świadczenia 49 272,46 

- amortyzacja 2 369,16 

- pozostałe koszty 1 740,67 

 

 

Pozostałe koszty  9 070,32 

Składki członkowskie 9 000,00 

Pozostałe koszty operacyjne i finansowe 70,32 

 

 

 

6. Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego: 

 

 

Wyszczególnienie 

Fundusz 

statutowy z aktualizacji wyceny 

1. Stan na początek roku obrotowego 306 774,97  0,00 

a. zwiększenia 0,00 0,00 

b. zmniejszenia 0,00 0,00 

2. Stan na koniec okresu obrotowego 306 774,97 0,00 

 

 

7. Przychody z tytułu 1% podatku od osób fizycznych uzyskane w 2019 r. wynoszą 133 386,84 zł. 

 

Koszty z tytułu 1% podatku od osób fizycznych  nie wystąpiły. 

 

       Środki pochodzące z 1% podatku od osób fizycznych zostały wydatkowane w następujący sposób: 

 

• pomoc dla podopiecznych 118 386,84 zł.  

• darowizny dla 3 Centrów Zdrowego i Aktywnego Seniora 15 000,00 zł. 

 

8. Informacje o istotnym wpływie na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy Fundacji: 
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• Fundacja w okresie sprawozdawczym nie udzielała żadnych gwarancji i poręczeń. 

• Środki pieniężne na koniec okresu stanowią zarówno środki pieniężne na lokacie overnight, jak i zapas kart 

podarunkowych. 

• Aktywa obrotowe Fundacji były finansowane w głównej mierze przez fundusze własne, przy udziale 

zobowiązań. 

 

 

 

 

 
Sprawozdanie finansowe przedstawił Zarząd: 

   

    

    

Elżbieta Łacina  - Prezes Zarządu    

    

    

    

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:    

    

    

Małgorzata Witczak    

 

 


