
WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1) nazwa i siedziba organizacji

FUNDACJA POKOLENIA
83-130 JANISZEWKO
 31 
0000125212

2) podstawowy przedmiot działalności organizacji
Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust 3 w zakresie 
określonym w pkt 1-32
3) właściwy sąd lub inny organ prowadzący rejestr
SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO
4) czas trwania działalności organizacji, jeżeli jest ograniczony

5) okres objęty sprawozdaniem finansowym
1.01.2014-31.12.2014

6) czy sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne 
jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe

7) 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

8) 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)

9) 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

Druk: MPiPS



Sporządzono dnia:

1) Zasada istotności – w sprawozdaniu finansowym przedstawiane są informacje, które mają znaczenie przy 
ocenie sytuacji majątkowej, finansowej i wyniku finansowego jednostki;
2) zasada ostrożnej wyceny – poszczególne składniki aktywów i pasywów wycenia się stosując rzeczywiście 
poniesione na ich nabycie ceny, z zachowaniem zasady ostrożności;
3) zasada jasnego rzetelnego obrazu – jednostka obowiązana jest stosować przyjętą politykę rachunkowości, 
rzetelnie i jasno przedstawiając sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy;
4) zasada kontynuacji działania – przy stosowaniu przyjętej polityki rachunkowości przyjmuje się założenie, że 
jednostka będzie kontynuowała w dającej się przewidzieć przyszłości działalność w niezmniejszonym istotnie 
zakresie, bez postawienia jej w stan likwidacji lub upadłości, chyba że jest to niezgodne ze stanem faktycznym 
lub prawnym. Ustalając zdolność jednostki do kontynuowania działalności, prezes jednostki uwzględnia 
wszystkie informacje dostępne na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego, dotyczące dającej się 
przewidzieć przyszłości, obejmującej okres krótszy niż jeden rok od dnia bilansowego;
5) zasada memoriału i współmierności – w księgach rachunkowych jednostki są ujęte wszystkie osiągnięte, 
przypadające na jej rzecz przychody i obciążające ją koszty związane z tymi przychodami, dotyczące roku 
obrotowego, niezależnie od terminu ich zapłaty.
Dla zapewnienia współmierności przychodów i związanych z nimi kosztów do aktywów i pasywów danego 
okresu sprawozdawczego zaliczane będą koszty lub przychody dotyczące przyszłych okresów oraz 
przypadające na ten okres sprawozdawczy koszty, które jeszcze nie zostały poniesione;
6) zasada przewagi treści nad formą – zdarzenia, w tym operacje gospodarcze, ujmuje się w księgach 
rachunkowych i wykazuje w sprawozdaniu finansowym zgodnie z ich treścią ekonomiczną;
7) zasada ciągłości – przyjęta polityka rachunkowości stosowana jest w sposób ciągły, dokonywane są w 
kolejnych latach obrotowych grupowania operacji gospodarczych, wyceny aktywów i pasywów, w tym także 
dokonywania odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych, ustalania wyniku finansowego i sporządzania 
sprawozdań finansowych tak, aby za kolejne lata informacje z nich wynikające były porównywalne. 

Aktywa i pasywa wycenia się w sposób określony w ustawie o rachunkowości, z tym, że: 
- należności i zobowiązania z kontrahentami według wartości wynikającej z faktur zakupu usług lub dostaw,
- różnica zwiększająca lubzmniejszająca przychody nad kosztami z roku poprzedniego w całości zostanie 
przekazana na zwiększenie / zmniejszenie przychodów lub kosztów roku następnego,
- inwestycje krótkoterminowe- środki pieniężne wykazane są w wartości nominalnej.

Przedmioty o okresie używania dłuższym niż rok, o wartości początkowej nieprzekraczającej 3.500 zł odpisuje 
się w miesiącach ich zakupu w koszty działalności, której mają służyć, jako zużycie materiałów.
Środki trwałe amortyzowane są metodą liniową, za pomocą stawek podatkowych. Wartości niematerialne i 
prawne, o cenie jednostkowej nieprzekraczającej kwoty 3.500 zł, odpisuje się jednorazowo, w pełnej 
wysokości, w koszty. Pozostałe wartości niematerialne i prawne są amortyzowane wg zasad i stawek 
podatkowych.

Na wynik finansowy netto w Jednostce składa się:
1) wynik działalności statutowej wszystkich jednostek organizacyjnych prowadzących tę działalność,
2) wynik działalności statutowej pożytku publicznego,
3) wynik działalności gospodarczej,
4) wynik całokształtu działalności operacyjnej z uwzględnieniem pozostałych kosztów i pozostałych przychodów 
operacyjnych,
5) wynik z operacji finansowych,
6) wynik z operacji nadzwyczajnych,
7) obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych i 
ewentualnie płatności z film zrównanych – wynikających z odrębnych przepisów.

Fundacja Pokolenia sporządziła sprawozdanie finansowe według podstawowego wzoru 
określonego w załączniku nr 1 do ustawy o rachunkowości.
Fundacja Pokolenia od czerwca 2015 (zgodnie z KRS) prowadzi działalność gospodarczą w związku z czym w 
kolejnym 2016 roku nie będzie mogła sporządzić sprawozdania jako jednostka mikro. Jednostką mikro może 
być podmiot nieprowadzący działalności gospodarczej.
W związku z tym faktem Fundacja Pokolenia zdecydowała, że dla jednego roku w tym przypadku 2015, nie 
będzie sporządzać sprawozdania w uproszczonej formie, więc porządzono go metodą podstawową.
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