
WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Sporządzono dnia :

1) nazwa i siedziba organizacji

FUNDACJA DRACHMA
43-300 BIELSKO-BIAŁA
REJA 18 
0000298899

2) czas trwania działalności organizacji, jeżeli jest ograniczony

3) okres objęty sprawozdaniem finansowym
01.01.2017-31.12.2017

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

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
sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności gospodarczej przez jednostkę w 
dającej się przewidzieć przyszłości. Na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego nie są znane 
okoliczności i zdarzenia, które świadczyłyby o istnieniu poważnych zagrożeń dla kontynuowania przez 
jednostkę działalności w najbliższym czasie
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 zostało sporządzone z zastosowaniem przepisów ustawy o rachunkowości dla 
jednostek małych : 
- bilans w zakresie ustalonym w art.46, ust. 5 pkt 1
- rachunek zysków i strat w zakresie ustalonym w art.47,ust.4 pkt 1
- informacja dodatkowa w zakresie ustalonym w art.48, ust. 1
- nie sporządza się zmian w kapitale na podst. art. 48a ust. 1
- nie sporządza się rachunku przepływów pieniężnych na podst. art. 48b ust. 5
- jednostka odstąpiła od ustalania aktywów i pasywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na 
podst.art.37 ust.10

zapasy są wycenianie wg cen zakupów  i sa objęte ewidencją ilościowo-wartościową . Rozchodów towarów 
dokonuje się na poziomie cen, w których jednostka nabyła towary - wg zasady FIFO

składniki majątku o wartości powyżej 3 500 zł jednostka zalicza do środków trwałych lub wartości 
niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. W momencie oddania do 
używania ustalany jest okres ekonomicznej użyteczności dla każdego nabytego składnika aktywów, który to 
decyduje o okresie amortyzacji. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od 
miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do używania.

Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów dokonywane są w odniesieniu do poniesionych kosztów 
dotyczących przyszłych okresów sprawozdawczych . Następują stosownie do upływu czasu - jednorazową 
kwotą dotyczącą danego roku obrotowego.

Druk: NIW-CRSO



Imię i nazwisko kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ 
wieloosobowy, wszystkich członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 
2 ustawy o rachunkowości

Imię i nazwisko osoby, której powierzono prowadzenie
ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust 2 ustawy o rachunkowości
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