
WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1) nazwa i siedziba organizacji

"FUNDACJA VIVE SERCE DZIECIOM"
25-663 KIELCE
OLSZEWSKIEGO 6 
0000184209

2) czas trwania działalności organizacji, jeżeli jest ograniczony

3) okres objęty sprawozdaniem finansowym
rok 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

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

Druk: MPiPS



Sporządzono dnia:2017-06-30

W sprawozdaniu finansowym zostały zastosowane reguły Ustawy o rachunkowości, które zawarte są w 
dokumencie "Polityka rachunkowości Fundacji VIVE Serce Dzieciom".
Fundacja księgowość prowadzi na zasadach:
- memoriału
- współmierności
- istotności.
Aktywa i pasywa wycenione są wg wartości faktycznej na podstawie spisu z natury - ustalenie zgodności stanu 
ewidencyjnego ze stanem rzeczywistym.

Obowiązujące zasady wyceny aktywów i pasywów
Wartości niematerialne i prawne wyceniane są według cen nabycia lub kosztów wytworzenia lub wartości 
przeszacowanej (po aktualizacji wyceny) pomniejszonej o odpisy amortyzacyjne, a także o odpisy z tytułu 
trwałej utraty wartości.
Stawki amortyzacyjne ustalane są z uwzględnieniem okresu ekonomicznej użyteczności wartości 
niematerialnych i prawnych, odzwierciedlających faktyczny okres ich użytkowania.
Wartości niematerialne amortyzuje się metoda liniową przy zastosowaniu stawek określonych w ustawie o 
podatku dochodowym od osób prawnych. Rozpoczęcie amortyzacji następuje nie wcześniej niż po przyjęciu do 
użytkowania. Wartości niematerialne i prawne o wartości jednostkowej do 3500 zł. zalicza się w koszty zużycia 
materiałów w dacie przekazania ich do użytkowania.
Środki trwałe wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia lub wartości przeszacowanej 
pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
Wartość początkowa środka trwałego to: przy nabyciu w drodze kupna - kwota brutto należna sprzedającemu.

W Fundacji VIVE Serce Dzieciom obowiązuje metoda amortyzacji liniowej przy zastosowaniu stawek 
określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Odpisy dokonywane są miesięcznie w 
jednakowej wysokości od wartości brutto środka trwałego, przez okres użytkowania.
Środki trwałe o wartości jednostkowej do 3500 zł. zaliczane są do materiałów i odpisuje się je w koszt zużycia 
materiałów w dacie przekazania ich do użytkowania.
Ewidencja środków trwałych prowadzona jest w formie papierowej (książka ewidencyjna)

Wynik finansowy - na wynik składa się:
- wynik nieodpłatnej działalności pożytku publicznego
- przychody i koszty  finansowe
- koszty Zarządu

Wynik finansowy w ciągu roku obrotowego oraz na dzień bilansowy wycenia się w wysokości wynikającej z 
rachunku zysków i strat, w sprawozdaniu prezentowany jest jako przychody i koszty statutowe. Podzielone są 
one na: przychody i koszty operacyjne z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego, przychody i koszty 
finansowe, oraz na koszty zarządu. 
Sprawozdanie finansowe sporządzono wg Załącznika nr 1 Ustawy o Rachunkowości z dn. 29.09.1994 roku w 
wariancie kalkulacyjnym.
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