
WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1) nazwa i siedziba organizacji

FUNDACJA DRACHMA
43-300 BIELSKO-BIAŁA
REJA 18 
0000298899

2) podstawowy przedmiot działalności organizacji
94.99.Z  - działalność pozostałych organizacji członkowskich , gdzie indziej niesklasyfikowana
3) właściwy sąd lub inny organ prowadzący rejestr
Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej VIII Wydział Gospodarczy KRS
4) czas trwania działalności organizacji, jeżeli jest ograniczony

5) okres objęty sprawozdaniem finansowym
01.01.2015-31.12.2015

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 nie są znane okoliczności i zdarzenia, które świadczyłyby o 
istnieniu poważnych zagrożeń dla kontynuowania przez jednostkę działalności w najbliższym okresie. Dlatego 
sprawozdanie sporządzono przy założeniu, że działalność będzie kontynuowana 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
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Sporządzono dnia:

Zapasy

Wyceniane są według cen zakupu i objęte są ewidencją ilościowo- wartościową. Rozchodów towarów dokonuje 
się na poziomie cen, w których jednostka najwcześniej nabyła towar – wg zasady „FIFO”.  

Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne

Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych
i prawnych spółka przyjęła następujące ustalenia:

składniki majątku o wartości początkowej poniżej 1.500,00 zł spółka zalicza bezpośrednio
w koszty zużycia materiałów.
 
składniki majątku o wartości początkowej poniżej od 1.500,00 zł do 3 500 zł do środków trwałych lub wartości 
niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej  

składniki majątku o wartości początkowej powyżej 3.500 zł spółka 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.
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.

Aktywa pieniężne 
Do aktywów pieniężnych zalicza się aktywa w formie krajowych środków płatniczych oraz walut obcych. 
Krajowe środki pieniężne wykazuje się w ich wartości nominalnej.
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. 
Na koniec okresu sprawozdawczego środki pieniężne w walutach obcych wykazuje się według średniego kursu 
NBP dla danej waluty z odniesieniem różnic kursowych na przychody lub koszty finansowe. 

Należności i zobowiązania w walutach obcych
 Należności i zobowiązania wyrażone w walutach obcych wyceniane są w ciągu roku wg kursów walut  po 
kursie średnim danej waluty ogłoszonym przez NBP w dniu roboczym, poprzedzającym dzień zakupu lub 
sprzedaży.
Wartość należności i zobowiązań wyrażonych w walutach obcych podlega wycenie na dzień bilansowy z 
zastosowaniem kursu NBP na dzień bilansowy. 

Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów dokonywane są w odniesieniu do poniesionych kosztów 
dotyczących przyszłych okresów sprawozdawczych.
Odpisy czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów następują stosownie do upływu czasu – jednorazową 
kwotą dotyczącą danego roku obrotowego.
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