
WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1) nazwa i siedziba organizacji

FUNDACJA POMOCY OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM "FILANTROP"
60-681 POZNAŃ
OS. B. CHROBREGO 33 65
0000271857

2) podstawowy przedmiot działalności organizacji
Wydawanie czasopism, publikacji książkowych i innych prezentujących twórczość literacką, plastyczną i 
fotograficzną osób niepełnosprawnych.
3) właściwy sąd lub inny organ prowadzący rejestr
Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda

4) czas trwania działalności organizacji, jeżeli jest ograniczony

5) okres objęty sprawozdaniem finansowym
01.01.2014  -  31.12.2014

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

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

Druk: MPiPS



Sporządzono dnia:2015-07-13

Zasady przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego  na dzień 31.12.2014r. są zgodne z Ustawą o 
rachunkowości z 29.09.1994r. 
Zapisy księgowe są prowadzone według zasady kosztów historycznych.

Rzeczowy majątek trwały stanowią środki trwałe i prawo wieczystego użytkowania gruntów.  Rzeczowy majątek 
trwały jest wykazywany w wartości netto.
Do środków trwałych są zaliczane składniki majątkowe stanowiące własność spółki, które są kompletne i 
zdatne do użytku w momencie ich przyjęcia do używania, trwającego dłużej niż jeden rok, przeznaczone na 
własne potrzeby.
Rzeczowy majątek trwały jest wyceniony według cen nabycia.

Amortyzacja jest dokonywana metodą liniową.  Odpisy amortyzacyjne od środków trwałych dokonywane są na 
podstawie planu amortyzacji, zawierającego stawki i kwoty rocznych odpisów.
Wysokość planowanych stawek amortyzacyjnych ustala spółka, uwzględniając zużycie fizyczne i ekonomiczne 
środków trwałych.
Spółka stosuje stawki amortyzacyjne dla podstawowych grup środków trwałych:
                   -   budynki i budowle                                    2,5 %
                   -   urządzenia techniczne i maszyny           10%  -  30%
                   -   środki transportu                                     17%  -  20%
                   -   pozostałe środki trwałe                           10%  -  20%

Należności   
Należności długoterminowe są to należności, których okres spłaty na dzień bilansowy jest dłuższy niż jeden 
rok. Należności krótkoterminowe są to należności, których okres spłaty na dzień bilansowy jest krótszy niż 
jeden rok. Należności roszczenia  wykazywane są w wartości netto.

Środki pieniężne  obejmują pieniądze oraz jednostki pieniężne (rozrachunkowe) krajowe w gotówce, na 
rachunkach bankowych lub w formie lokat pieniężnych.
Środki pieniężne są wyceniane w wartości nominalnej.

Rozliczenia międzyokresowe 
Do czynnych rozliczeń  międzyokresowych zaliczane są wydatki  lub zużycie składników majątkowych 
dotyczące późniejszych okresów niż ten, w którym je poniesiono.
Odpisy czynnych rozliczeń międzyokresowych następują stosownie do upływu czasu.

Kapitały własne stanowią kapitały tworzone przez spółkę zgodnie z obowiązującym prawem, tj. właściwymi 
ustawami. Do kapitałów  własnych zaliczane są także wyniki z lat ubiegłych. Kapitały wykazane są w 
wartościach nominalnych.

Zobowiązania  
Zobowiązania długoterminowe są to zobowiązania, których okres spłaty na dzień bilansowy jest dłuższy niż 
jeden rok. Zobowiązania krótkoterminowe są to zobowiązania, których okres spłaty na dzień bilansowy jest 
krótszy niż jeden rok. 
Zobowiązania  wykazywane są  w wartości netto.

Rozliczenia z zagranicą
Należności, zobowiązania oraz środki pieniężne wyrażone w walutach obcych ujmuje się na dzień bilansowy w 
walucie polskiej po obowiązującym kursie ustalonym dla danej waluty przez Prezesa Narodowego Banku 
Polskiego.
Zrealizowane różnice kursowe powstające między dniem zaksięgowania i rozliczenia transakcji są ujęte w 
kosztach finansowych lub przychodach finansowych.
Różnice kursowe powstałe w związku z wyceną na dzień bilansowy środków pieniężnych, zaliczane są do 
kosztów finansowych lub przychodów finansowych.

Przychody ze sprzedaży
Przychodami ze sprzedaży są kwoty zafakturowane pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.
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