
WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1) nazwa i siedziba organizacji

FUNDACJA DRACHMA
43-300 BIELSKO-BIAŁA
REJA 18 
0000298899

2) podstawowy przedmiot działalności organizacji
zgodnie z § 6 Statutu celem Fundacji jest 
- tworzenie warunków do kształtowania i rozwoju człowieka jako jednostki stanowiącej duchową, 
psychologiczną i intelektualną całość, funkcjonującą w określonych warunkach społecznych, poprzez : 
edukację, wsparcie, pomoc i służbę wzajemną, 
- ewangelizację społeczeństwa, w duchu chrześcijańskiej miłości i jedności, poprzez edukację oraz jednoczenie 
różnego rodzaju podmiotów społecznych,
-  pomoc najbardziej potrzebującym, którymi są osoby niepełnosprawne, chore, samotne, uzależnione, 
zagrożone wykluczeniem społecznym, a także ich rodziny.   
     - upowszechnianie kultury oraz edukacja kulturalna, których priorytetem staje się kształtowanie osoby 
wrażliwej na piękno, dobro i prawdę reprezentowane w szeroko pojętym dziedzictwie kulturowym, w skali 
lokalnej, europejskiej i światowej.
- rozwijanie wychowawczych, kulturalnych i społecznych aspektów sportu, w ramach uznanego wzoru 
człowieka i społeczeństwa inspirowanych wizją chrześcijańską.
- inicjowanie i wspieranie ruchów samopomocowych i woluntarystycznych
- wspieranie i podejmowanie działań w zakresie ekologii, ochrony zwierząt i ochrony dziedzictwa 
przyrodniczego oraz kształtowanie
3) właściwy sąd lub inny organ prowadzący rejestr
Krajowy Rejestr Sądowy w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i 
publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod numerem 000298899.
Rejestr Przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, VIII wydział Gospodarczy Sądu Rejonowego w 
Bielsku-Białej
4) czas trwania działalności organizacji, jeżeli jest ograniczony

5) okres objęty sprawozdaniem finansowym
01.01.2013-31.12.2013

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
Na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego sytuacja finansowa jest trudna ze względu na brak 
dostatecznej kwoty wpływów od sponsorów . Jednak działania podejmowane przez zarząd mają na celu jej 
poprawę i pozwalają założyć kontynuację działalności w okresie  nie krótszym niż jeden rok 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)

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: NIW-CRSO



Sporządzono dnia:

ŚRODKI TRWAŁE I WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE
Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych
i prawnych fundacja przyjęła następujące ustalenia:

środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się w zależności od sposobu ich nabycia  wg cen 
zakupu lub kosztów wytworzenia
Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych prowadzona jest w oparciu o przepisy 
ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Przedmioty o cenie poniżej 3 500 zł zaliczane są do 
materiałów. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o cenie nabycia wyższej niż 3 500 zł są 
amortyzowane w ratach wg stawek określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych

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.
Na każdy dzień bilansowy dokonuje się weryfikacji przyjętego okresu ekonomicznej użyteczności każdego 
składnika (tj. środka trwałego i wartości niematerialnej i prawnej). Zmiana przyjętego okresu skutkuje zmianą 
kwoty dokonywanych odpisów amortyzacyjnych począwszy od pierwszego dnia następnego roku obrotowego.
W roku objętym sprawozdaniem finansowym stosowano zasadę dokonywania odpisów amortyzacyjnych w 
okresach miesięcznych. 

RACHUNKI DEWIZOWE
-   Waluty obce na rachunku dewizowym wyceniane są w oparciu o metodę FIFO – pierwsze weszło – pierwsze 
wyszło. Do wyceny wpływów i wypływów z rachunku stosowane są odpowiednio kursy średnie NBP z dnia 
poprzedzającego dzień dokonania operacji.
Po każdym wpływie waluty, jak również po każdym wydatku wyceniany jest stan końcowy walut obcych. 
Stosowana jest zasada tzw. kursu bieżącego.

TRANSAKCJE W  WALUTACH OBCYCH
- Należności i zobowiązania wyrażone w walutach obcych wyceniane są wg kursów walut przewidzianych w 
ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Przeliczenie następuje po kursie średnim danej waluty 
ogłoszonym przez NBP w dniu roboczym, poprzedzającym dzień zakupu lub sprzedaży.

TOWARY
jednostka wycenia towary według rzeczywistych cen zakupu,  prowadzona jest ich ewidencja ilościowo 
wartościowa . Do wyceny rozchodów do odsprzedaży przy ustalaniu stanu końcowego zapasów na dzień 
bilansowy stosuje się metodę FIFO.
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