
WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1) nazwa i siedziba organizacji

FUNDACJA BRACI GOLEC
34-360 MILÓWKA
JAGIELLOŃSKA 38 
0000175069

2) podstawowy przedmiot działalności organizacji
Podstawowy przedmiot działalności wg PKD 9499Z - Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie 
indziej nie sklasyfikowana.

3) właściwy sąd lub inny organ prowadzący rejestr
Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

4) czas trwania działalności organizacji, jeżeli jest ograniczony
Czas trwania działalności Fundacji jest nieograniczony.

5) okres objęty sprawozdaniem finansowym
Od 1 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015 roku.

6) czy sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne 
jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
Sprawozdanie finansowe Fundacji jest sprawozdaniem jednostkowym.

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
Roczne sprawozdanie finansowe sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności w roku 2016 przez 
Fundację Braci Golec.
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:2016-06-30

Przyjęte zasady rachunkowości stosuje się w sposób ciągły. Ustala się wynik finansowy i sporządza 
sprawozdanie finansowe tak, aby dane na koniec roku obrotowego były danymi na początek następnego roku 
obrotowego. 

Wycena aktywów i pasywów:
A. Wartości niematerialne i prawne, środki trwałe
Wycena bilansowa: według wartości netto, tzn. w wartości początkowej pomniejszonej o dokonane odpisy 
umorzeniowe i aktualizujące. Środki trwałe o wartości do 3.500,00 zł są amortyzowane jednorazowo. 
Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się od miesiąca następującego po miesiącu oddania 
wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych do używania. Odpisy amortyzacyjne dokonywane są 
jednorazowo na koniec roku podatkowego, z tym, że suma odpisów amortyzacyjnych dokonanych w pierwszym 
roku podatkowym, w którym zostały środki trwałe wprowadzone do ewidencji, nie może przekroczyć wartości 
tych odpisów amortyzacyjnych za okres od ich wprowadzenia do ewidencji do końca tego roku podatkowego.

B. Rzeczowe aktywa obrotowe
Zapasy materiałów wycenia się według:
-materiały wycenia się według rzeczywistych cen zakupu przy zastosowaniu metody FIFO ( pierwsze przyszło- 
pierwsze wyszło)
- materiały przekazywane bezpośrednio z zakupu do użytkowania odpisuje się w koszty w pełnej wartości 
wynikającej z faktur (rachunków) w miesiącu ich zakupu lub wpływu
- towary wycenia się według cen zakupu.

C. Należności i roszczenia
Należności wycenione w wymagalnej kwocie zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności.

D. Zobowiązania
Zobowiązania wykazane zostały w bilansie w kwocie wymagalnej zapłaty. W roku obrotowym, za który 
sporządzane jest sprawozdanie finansowe w Fundacji nie wystąpiły zobowiązania przedawnione i nie 
umorzone.

E. Inwestycje krótkoterminowe
Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wyceniono według wartości nominalnej.

F. Fundusze własne
Fundusze własne wycenione w wartości nominalnej.

G. Ustalenie wyniku finansowego
Wynik finansowy w Fundacji ustalony został według wariantu porównawczego.
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