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WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 

Sprawozdanie finansowe Fundacji Wspierania Pogodnego Dzieciństwa obejmuje rok obrotowy od 1 stycznia 2018 

roku do 31 grudnia 2018 r.  

Przedmiotowe sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez 

Fundację. Zarząd Fundacji nie stwierdza na dzień podpisania sprawozdania finansowego istnienia faktów i 

okoliczności, które wskazywałyby na zagrożenia dla możliwości kontynuowania działalności Fundacji w okresie 

12 miesięcy po dniu bilansowym.  

SPOSÓB SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 

Fundacja prezentuje sprawozdanie finansowe za rok obrotowy rozpoczynający się 01.01.2018 i kończący się 

31.12.2018, oraz dane porównawcze za rok obrotowy trwający od 01.01.2017do  31.12.2017. 

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o 

rachunkowości, obowiązującymi jednostki kontynuujące działalność. Sprawozdanie finansowe Fundacji zostało 

sporządzone z zastosowaniem art. 46 ust. 5 pkt 6 , art. 47 ust. 4 pkt 6, art. 48 ust. 5 ustawy z dnia  29 września 

1994 r. o rachunkowości, przewidzianych dla jednostek, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 

2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.  

Zgodnie z art. 45 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, sprawozdanie finansowe za rok 

2018 składa się z: 

1) bilansu; 

2) rachunku zysków i strat; 

3) informacji dodatkowej 

Obowiązujące Jednostkę przepisy ustawy o rachunkowości  pozwalają: 

- nie załączać do sprawozdania finansowego zestawienia zmian w kapitale własnym, 

- nie załączać do sprawozdania finansowego rachunku przepływów pieniężnych, 

 

METODY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW 

Wartości niematerialne i prawne  wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia dla kosztów prac 

rozwojowych, pomniejszonych o skumulowane odpisy umorzeniowe oraz o ewentualne odpisy z tytułu trwałej 

utraty wartości. Za wartości niematerialne i prawne uznaje się: 

− koszty prac rozwojowych zakończonych pozytywnym wynikiem, który zostanie wykorzystany do 

produkcji, 

− nabytą wartość firmy, 

− nabyte  prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje i koncesje, 

− nabyte prawa do wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych, 

− know-how. 

Środki trwałe są wycenianie w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia po aktualizacji wyceny składników 

majątku pomniejszonych o skumulowane umorzenie oraz dokonane odpisy aktualizujące ich wartość.  W 

uzasadnionych przypadkach do ceny nabycia lub kosztu wytworzenia środków trwałych w budowie zalicza się 
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różnice kursowe z wyceny należności i zobowiązań powstałe na dzień bilansowy oraz odsetki od zobowiązań 

finansujących wytworzenie lub nabycie środków trwałych. 

Zakup środków trwałych o niskiej wartości początkowej, tj.  o wartości początkowej  nieprzekraczającej wartości 

określonej w przepisach podatkowych dla celów jednorazowej amortyzacji (w 2018 r. to 10.000 zł), obciąża 

bezpośrednio koszty działalności (zużycie materiałów). Ze względu na potrzebę kontroli majątku Fundacji, 

Zarząd podjął decyzję o wykazywaniu w ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, 

również środków trwałych niskocennych, tj. podlegających jednorazowej amortyzacji zgodnie z przepisami 

podatkowymi, istotnych z punktu widzenia działalności jednostki środków trwałych.  Środki trwałe umarzane są 

według metody liniowej począwszy od miesiąca następnego po miesiącu przyjęcia do eksploatacji w okresie 

odpowiadającym szacowanemu okresowi ich ekonomicznej użyteczności.  

Środki trwałe w budowie wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich 

nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. W uzasadnionych 

przypadkach do ceny nabycia lub kosztu wytworzenia środków trwałych w budowie zalicza się różnice kursowe 

z wyceny należności i zobowiązań powstałe na dzień bilansowy oraz odsetki od zobowiązań finansujących 

wytworzenie lub nabycie środków trwałych.   

Inwestycje długoterminowe - nieruchomości  oraz wartości niematerialne i prawne i inne inwestycje nie 

stanowiące aktywów finansowych  zaliczone do aktywów trwałych nie użytkowane przez jednostkę, lecz nabyte 

w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych wynikających z przyrostu wartości tych aktywów lub uzyskania z 

nich przychodów, lub innych pożytków – wycenia się według ceny ich nabycia pomniejszonej o ewentualne 

odpisy z tytułu trwałej utraty ich wartości.   

Długoterminowe aktywa finansowe - udziały lub akcje wycenia się według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy 

z tytułu trwałej utraty wartości.  

Aktywa finansowe i zobowiązania finansowe  - aktywa finansowe uznaje się za nabyte, a zobowiązania 

finansowe za powstałe  w przypadku zawarcia przez jednostkę kontraktu, który powoduje powstanie aktywów 

finansowych u jednej ze stron i zobowiązania finansowego albo instrumentu kapitałowego u drugiej ze stron. 

Aktywa finansowe oraz zobowiązania finansowe, w tym również pochodne instrumenty finansowe i zawarte 

transakcje terminowe, z których wynika zobowiązanie lub prawo do nabycia lub sprzedaży w przyszłym 

terminie ustalonej ilości określonych instrumentów finansowych, po ustalonej cenie, wprowadza się do ksiąg 

rachunkowych pod datą zawarcia kontraktu. Aktywa finansowe nabyte na rynku regulowanym wprowadza się 

do ksiąg rachunkowych, w zależności od przyjętej metody, pod datą zawarcia transakcji lub na dzień rozliczenia 

transakcji. 

Aktywa finansowe wprowadza się do ksiąg rachunkowych na dzień zawarcia kontraktu w cenie nabycia, tj. 

wartości godziwej poniesionych wydatków lub przekazanych w zamian innych składników majątkowych, zaś 

zobowiązania finansowe w wartości godziwej uzyskanej kwoty lub wartości otrzymanych innych składników 

majątkowych. Jednostka klasyfikuje instrumenty finansowe w dniu ich nabycia lub powstania do następujących 

kategorii: 

- aktywa finansowe i zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu, 

- pożyczki udzielone i należności własne, 

- aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności, 
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- aktywa finansowe dostępne do sprzedaży.  

Rzeczowe składniki aktywów obrotowych wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie 

wyższych od ich cen sprzedaży netto na dzień bilansowy. Poszczególne grupy zapasów są wycenianie a 

następujący sposób: 1) materiały - cena nabycia; 2) towary - cena nabycia  

Odpisy aktualizujące wartość rzeczowych składników majątku obrotowego dokonane w związku z trwałą utratą 

ich wartości lub spowodowane wyceną doprowadzającą ich wartość do cen sprzedaży netto możliwych do 

uzyskania pomniejszają wartość pozycji w bilansie i zalicza się je odpowiednio do pozostałych kosztów 

operacyjnych.  Stosowane metody rozchodu: według cen przeciętnych, to jest ustalonych w wysokości średniej 

ważonej cen (kosztów) danego składnika aktywów,   

Należności wycenia się w kwotach wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny (po 

pomniejszeniu o odpisy aktualizujące). Należności wyrażone w walutach obcych wycenia się na dzień bilansowy 

po kursie średnim ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na ten dzień.  

Środki pieniężne wykazuje się w wartości nominalnej. Wyrażone w walutach obcych wycenia się na dzień 

bilansowy po kursie średnim ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na ten dzień. 

Rozliczenia międzyokresowe kosztów czynne dokonywane są, jeżeli koszty poniesione dotyczą przyszłych 

okresów sprawozdawczych. 

Fundusze własne ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej według ich rodzajów i zasad 

określonych przepisami prawa oraz statutu Fundacji. 

Fundusz statutowy Fundacji wykazuje się w wysokości określonej w Akcie założycielskim  i wpisanej w rejestrze 

sądowym. Zadeklarowane, lecz nie wniesione wkłady ujmuje się jako należne wkłady na poczet funduszu 

statutowego. 

Fundusz zapasowy tworzony jest z podziału zysku. 

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. 

Zobowiązania wyrażone w walutach obcych wycenia się na dzień bilansowy po kursie średnim ustalonym dla 

danej waluty przez Narodowy Bank Polski na ten dzień. Różnice kursowe dotyczące zobowiązań wyrażonych w 

walutach obcych powstałe na dzień wyceny i przy uregulowaniu zalicza się odpowiednio: ujemne do kosztów 

finansowych i dodatnie do przychodów finansowych. 

Rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne dokonywane są w wysokości prawdopodobnych zobowiązań 

przypadających na bieżący okres sprawozdawczy. Do biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów zalicza się: 

- rezerwę z tytułu napraw gwarancyjnych i rękojmi, 

- wartość wykonanych na rzecz jednostki świadczeń, które nie zostały zafakturowane, a na mocy umowy 

wykonawca nie był zobowiązany do jej zafakturowania, 
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- wartość niewykorzystanych urlopów pracowniczych, 

- koszty wynagrodzeń wypłaconych po zakończeniu roku, dotyczące roku poprzedniego. 

Rozliczenia międzyokresowe przychodów dokonywane z zachowaniem zasady ostrożności, obejmują w 

szczególności: 

- równowartość otrzymanych lub należnych od kontrahentów środków z tytułu świadczeń, których wykonanie 

nastąpi w następnych okresach sprawozdawczych, 

- środki pieniężne otrzymane na sfinansowanie nabycia lub wytworzenia środków trwałych, w tym także 

środków trwałych w budowie oraz prac rozwojowych, jeżeli stosownie do innych ustaw nie zwiększają one 

kapitałów (funduszy) własnych. Zaliczone do rozliczeń międzyokresowych przychodów kwoty zwiększają 

stopniowo pozostałe przychody operacyjne, równolegle do odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od 

środków trwałych lub kosztów prac rozwojowych sfinansowanych z tych źródeł, 

- ujemną wartość firmy, 

Wyrażone w walutach obcych operacje gospodarcze ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich 

przeprowadzenia - o ile odrębne przepisy dotyczące środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych 

krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz środków niepodlegających zwrotowi, pochodzących ze 

źródeł zagranicznych nie stanowią inaczej - odpowiednio po kursie:  

- faktycznie zastosowanym w tym dniu, wynikającym z charakteru operacji - w przypadku sprzedaży   lub kupna 

walut oraz zapłaty należności lub zobowiązań;  

- średnim ogłoszonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski z dnia poprzedzającego ten dzień  w 

przypadku zapłaty należności lub zobowiązań, jeżeli nie jest zasadne zastosowanie kursu, o którym mowa w pkt 

1, a także w przypadku pozostałych operacji. 

Na dzień bilansowy wycenia się wyrażone w walutach obcych: 

- składniki aktywów  i pasywów - po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ogłoszonym dla danej waluty 

przez Narodowy Bank Polski, z zastrzeżeniem pkt 2;  

- gotówkę znajdującą się w jednostkach prowadzących kupno i sprzedaż walut obcych - po kursie, po którym 

nastąpił jej zakup, jednak w wysokości nie wyższej od średniego kursu ogłoszonego na dzień wyceny dla danej 

waluty przez Narodowy Bank Polski. 

Różnice kursowe dotyczące zobowiązań i należności wyrażonych w walutach obcych powstałe na dzień wyceny i 

przy uregulowaniu zalicza się odpowiednio: ujemne do kosztów finansowych i dodatnie do przychodów 

finansowych.  

Podatek dochodowy bieżący: bieżące zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych są 

naliczone zgodnie z przepisami podatkowymi. Fundacja korzysta z warunkowego zwolnienia dochodów z 

opodatkowania na mocy art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ze względu na 

przeznaczenie dochodu na cele statutowe wymienione w tym przepisie.  

Jednostka nie tworzy aktywów ani rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego. 
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ZASADY USTALENIA WYNIKU FINANSOWEGO 

Fundacja sporządza rachunek zysków i strat wg wzoru przewidzianego dla fundacji i stowarzyszeń 

prowadzących działalność pożytku publicznego, wg wzoru określonego w załączniku nr 6 ustawy o 

rachunkowości.  W sprawozdaniu finansowym Fundacja wykazuje zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich treścią 

ekonomiczną. Wynik finansowy Fundacji za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na 

jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadami memoriału, współmierności 

przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny. 

Przychody ze sprzedaży obejmują niewątpliwie należne lub uzyskane kwoty netto ze sprzedaży tj. pomniejszone 

o należny podatek od towarów i usług (VAT) ujmowane w okresach, których dotyczą. 

Fundacja korzysta ze zwolnienia podmiotowego z podatku VAT na mocy art. 113 ust. 9 ustawy o podatku od 

towarów i usług. W roku 2018 wartość sprzedaży towarów i usług, stanowiąca obrót dla celów podatku VAT, nie 

przekroczyła kwoty sprzedaży uprawniającej do zwolnienia, tj. 150.000 zł.  

Fundacja ewidencjonuje koszty w układzie rodzajowym i kalkulacyjnym. Koszty w układzie kalkulacyjnym 

podlegają ewidencji w podziale na działalność statutową (odpłatną i nieodpłatną) oraz działalność gospodarczą.  

Na wynik finansowy Fundacji wpływają ponadto: 

- Pozostałe przychody i koszty operacyjne pośrednio związane z działalnością Fundacji w zakresie m.in. zysków i 

strat za zbycia niefinansowych aktywów trwałych, aktualizacji wyceny aktywów niefinansowych, utworzenia i 

rozwiązania rezerw na przyszłe ryzyko, kar, grzywien i odszkodowań, otrzymania lub przekazania darowizn, 

- Przychody finansowe z tytułu dywidend (udziałów w zyskach), odsetek, zysków ze zbycia inwestycji, 

aktualizacji wartości inwestycji, nadwyżki dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi, 

- Koszty finansowe z tytułu odsetek, strat ze zbycia inwestycji, aktualizacji wartości inwestycji, nadwyżki 

ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi, 

- Straty i zyski nadzwyczajne powstałe na skutek trudnych do przewidzenia zdarzeń nie związanych z ogólnym 

ryzykiem prowadzenia Fundacji poza jej działalnością operacyjną. 

 

Kraków, 26 marca 2019 r. 
 
………………………      ……………………        …………………..…                      ………………… 
 
Monika Osuch        Joanna Kalita                    Małgorzata Kulpa                        Agata Lutow 
Prezes Zarządu           Członek Zarządu            Członek Zarządu                           Sporządzająca Spr. Fin. 
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BILANS NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2018 R. 
 
AKTYWA 31.12.2018 31.12.2017 

A.  AKTYWA TRWAŁE                         –                             –     
      I. Wartości niematerialne i prawne                         –                             –     
      II. Rzeczowe aktywa trwałe                         –                             –     
      III. Należności długoterminowe                         –                             –     
      IV. Inwestycje długoterminowe                         –                             –     
      V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe                         –                             –     
B.  AKTYWA OBROTOWE             30 179,97             23 826,93   
      I. Zapasy                         –                         –     

      II. Należności krótkoterminowe                  10,00                    10,00   
      III. Inwestycje krótkoterminowe, w tym:             30 169,97             23 816,93   
      IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe                         –                             –     
C.  NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY                         –                             –     
D.  UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE                         –                             –     

SUMA AKTYWÓW             30 179,97             23 826,93   
 
Kraków,  26 marca 2019 r. 
 
 
………………………      ……………………        …………………..…                      ………………… 
 
Monika Osuch        Joanna Kalita                    Małgorzata Kulpa                        Agata Lutow 
Prezes Zarządu           Członek Zarządu            Członek Zarządu                           Sporządzająca Spr. Fin. 
 
 
PASYWA 31.12.2018 31.12.2017 

A.  KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY              28 743,14             23 726,93   
      I. Fundusz statutowy               3 000,00                 3 000,00   
      II. Pozostałe fundusze                         –                             –     

      III. Zysk (strata) z lat ubiegłych             20 726,93               26 822,36   
      IV. Zysk (strata) netto                5 016,21               –6 095,43   
B.  ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA, w tym:               1 436,83                    100,00   
      I. Rezerwy  na zobowiązania                         –                             –     

      II. Zobowiązania długoterminowe                         –                             –     

      III. Zobowiązania krótkoterminowe               1 436,83                    100,00   

      IV. Rozliczenia międzyokresowe                         –                             –     

SUMA PASYWÓW             30 179,97               23 826,93   
 
Kraków, 26 marca 2019 r. 
 
………………………      ……………………        …………………..…                      ………………… 
 
Monika Osuch        Joanna Kalita                    Małgorzata Kulpa                        Agata Lutow 
Prezes Zarządu           Członek Zarządu            Członek Zarządu                           Sporządzająca Spr. Fin. 
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RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA ROK 2018 

 

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Rok 2018 Rok 2017 

A.       Przychody z działalności statutowej 13 389,76 4 752,40 
I.  Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku 

publicznego  
13 389,76 4 752,40 

II.  Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego  0,00 0,00 

III.  Przychody z pozostałej działalności statutowej  0,00 0,00 

B. Koszty działalności statutowej  18 456,97 13 974,53 
 I. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 18 456,97 13 974,53 
 II. Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego  0,00 0,00 
 III. Koszty pozostałej działalności statutowej  0,00 0,00 
C. Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B)  -5 067,21 -9 222,13 
D. Przychody z działalności gospodarczej  12 314,20 5 570,12 
E. Koszty działalności gospodarczej 961,50 957,40 
F. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E)  11 352,70 4 612,72 
G. Koszty ogólnego zarządu 1 277,25 1 323,33 
H. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G)  5 008,24 -5 932,74 
I. Pozostałe przychody operacyjne  0,00 0,00 
J. Pozostałe koszty operacyjne  0,00 0,00 
K. Przychody finansowe 7,97 15,28 
L. Koszty finansowe 0,00 177,97 
M. Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L) 5 016,21 -6 095,43 
N. Podatek dochodowy 0,00 0,00 
O. Zysk (strata) netto (M-N) 5 016,21 -6 095,43 

 
Kraków, 26 marca 2018 r. 
 
 
………………………      ……………………        …………………..…                      ………………… 
 
Monika Osuch        Joanna Kalita                    Małgorzata Kulpa                        Agata Lutow 
Prezes Zarządu           Członek Zarządu            Członek Zarządu                          Sporządzająca Spr. Fin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


