
WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1) nazwa i siedziba organizacji

FUNDACJA NADZIEJA II IM.STEFANII ZAORSKIEJ
82-230 NOWY STAW
WESTERPLATTE 2 
0000345980

2) podstawowy przedmiot działalności organizacji
Celem fundacji jest pomoc socjalna, materialna, medyczna, pedagogiczna i kulturalna każdej osobie jej 
potrzebującej, a przede wszystkim dzieciom chorym oraz osobom niepełnosprawnym i starszym. Pomoc 
terapeutyczna i socjalna osobom uzależnionym i ich rodzinom.
Nieodpłatna działalność statutowa : 88.99.Z -Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie  indziej 
niesklasyfikowana,
94.99.Z. Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana.
3) właściwy sąd lub inny organ prowadzący rejestr
Sąd Rejonowy GDAŃSK-PÓŁNOC w Gdańsku , VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr 
KRS:0000345980

4) czas trwania działalności organizacji, jeżeli jest ograniczony
Fundacja została zawarta na czas nieograniczony.
5) okres objęty sprawozdaniem finansowym
od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

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

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
Na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego nie są znane zdarzenia zagrażające kontynuowaniu przez 
fundację działalności .Dlatego sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu, że działalność 
będzie kontynuowana w okresie nie krótszym niż 12 miesięcy od dnia bilansowego.
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)
Nie dotyczy.

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
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Sporządzono dnia:

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych w roku 
obrotowym zgodnie z przyjętymi i wprowadzonymi zasadami rachunkowymi. Wykazane w bilansie na koniec 
roku obrotowego aktywa i pasywa wykazano w wartości nominalnej.
 
Wyceny aktywów trwałych dokonano w następujący sposób:
- Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne - według ceny nabycia lub kosztów wytworzenia. Jako 
środki trwałe i wartości niematerialne i prawne przyjęto składniki majątkowe o wartości przekraczającej 
3.500,00 złotych.
- Składniki majątkowe, których ekonomiczny okres użyteczności jest dłuższy niż 1 rok do wartości 3.500,00 
złotych traktowane były jak niskocenne składniki majątkowe i stanowiły zużycie materiałów, 
ewidencjonowanych na koncie pozabilansowym.
- Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości przekraczającej 3.500,00 złotych amortyzuje się 
metodą liniową, według stawek amortyzacyjnych określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób 
prawnych  zgodnie z planem amortyzacji.
- Inwestycje długoterminowe wycenia się w cenie nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty 
wartości.

Wyceny rzeczowych składników aktywów obrotowych dokonano w następujący sposób:
- Nie objęto gospodarką magazynową materiałów nabywanych, lecz bezpośrednio po odbiorze przekazane 
zostały do zużycia.
- Z uwagi na rodzaj i sposób prowadzonej działalności fundacji nie wystąpiły usługi niezakończone.

W związku z faktem, iż fundacja nie podlega obowiązkowi badania i ogłoszenia rocznego sprawozdania 
finansowego w myśl art. 64 ust. 1 ustawy o rachunkowości, odstąpiono od ustalenia aktywów i rezerw z tytułu 
odroczonego podatku dochodowego w myśl ustawy.

Przy sporządzaniu sprawozdania finansowego ma zastosowanie porównawczy rachunek zysków i strat.

Malbork, dnia  31.03.2016 r.
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