
WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1) nazwa i siedziba organizacji

FUNDACJA "POTRAFISZ POLSKO"
49-330 ŁOSIÓW
UL. GŁÓWNA 21 
0000150277

2) czas trwania działalności organizacji, jeżeli jest ograniczony

3) okres objęty sprawozdaniem finansowym
01.01.2016 - 31.12.2016

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 finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez 
Fundację w dającej się przewidzieć przyszłości, obejmującej okres nie krótszy niż jeden rok od dnia 
bilansowego, w nie zmniejszonym istotnie zakresie. Nie istnieją również okoliczności wskazujące na zagrożenie 
kontynuowania działalności.
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

1.1. Rachunek zysków i strat
1.1.1. Przychody 
Przychody Fundacji obejmują dotacja wyborcza i darowizny, w tym uzyskane z 1% podatku PIT, oraz odsetki 
bankowe, przeznaczone na cele statutowe:

Darowizny                     63 512,97 zł
PIT 1%                          20 444,30 zł 
Dotacja wyborcza    2 300 000,00 zł
Odsetki bankowe          11 188,57 zł.
1.1.2. Koszty (wydatki)
Struktura kosztów i wydatków, w związku z realizacją celów statutowych przedstawia się następująco:

         Stypendia                                                              2 650,00 zł 
         Koszty analiz i opinii merytorycznych                      17 582,00 zł 
         Wigilia środowiskowa 2016 r.                              1 500,53 zł 
         Produkcja felietonu filmowego                             2 699,85 zł 
         Druk Plakatu A1                                                       947,10 zł 
         Jubileusz XXX-lecia Fundacji im. Brata Alberta  5 000,00 zł 
         Prace plastyczne - Choinki Jedynki                       3 600,00 zł 
        Koszty administracyjne                                          9 423,33 zł 
        Koszty finansowe                                                          0,24 zł 
1.1.3. Opodatkowanie i podatek dochodowy bieżący
Fundacja nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług. Wyniku finansowego brutto nie korygują bieżące 
zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych, z uwagi na przeznaczenie całego dochodu na 
cele statutowe, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt. 6c ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym 
od osób prawnych.
2. Bilans
2.1. Wartości niematerialne i prawne 
Nie występują
2.2. Środki trwałe
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Sporządzono dnia :

Nie występują
2.3. Środki trwałe w budowie 
Nie występują
2.4. Inwestycje długoterminowe
Nie występują
2.4.1. Nieruchomości  oraz wartości niematerialne i prawne
Nie występują
2.4.2. Długoterminowe aktywa finansowe
Nie występują
2.5. Aktywa finansowe i zobowiązania finansowe (instrumenty finansowe)
Nie występują
1.2.5.1.  Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu
Nie występują
2.5.2.  Pożyczki udzielone i należności własne
Nie występują
2.5.3.  Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności 
Nie występują
2.5.4. Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży
Nie występują
2.5.5. Zobowiązania finansowe
Nie występują
2.5.6. Instrumenty pochodne
Nie występują
2.6. Rzeczowe składniki aktywów obrotowych 
Nie występują
2.7.  Należności wycenia się w kwotach wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny (po 
pomniejszeniu o odpisy aktualizujące).
2.8. Środki pieniężne wykazuje się w wartości nominalnej.
2.9. Rozliczenia międzyokresowe kosztów czynne 
Nie występują
2.10. Fundusze własne ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej według ich rodzajów i 
zasad określonych przepisami prawa lub statutu.
2.11. Rezerwy 
Nie występują
2.12. Zobowiązania wycenia się na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty z wyjątkiem zobowiązań, 
których uregulowanie zgodnie z umową następuje przez wydanie innych niż środki pieniężne aktywów 
finansowych lub wymiany na instrumenty finansowe – które wycenia się według wartości godziwej.
Jeżeli termin wymagalności przekracza jeden rok od daty bilansowej, salda tych zobowiązań, z wyjątkiem 
zobowiązań z tyt. dostaw i usług, wykazuje się jako długoterminowe. Pozostałe części sald wykazywane są 
jako krótkoterminowe.
2.13. Inne rozliczenia międzyokresowe
Nie występują
2.14.Zobowiązania warunkowe
Nie występują
2.15. Zobowiązania pozabilansowe zabezpieczone na majątku Fundacji
Nie występują
2.16. Zobowiązania z tytułu emerytur
Nie występują
1.2.17. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych lub stowarzyszonych
Nie występują
1.2.18. Pożyczki, zaliczki i świadczenia udzielone członkom organów zarządzających, nadzorujących i 
administrujących
Nie występują
1.2.19. Zobowiązania zaciągnięte w imieniu członków organów zarządzających, nadzorujących i 
administrujących tytułem gwarancji i poręczeń
Nie występują
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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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