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Fundacja prowadzi rachunkowość zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia                           
24 września 1994r oraz rozporządzeniami wydanymi na jej podstawie. W zakresie nieobjętym 
w/w ustawą fundacja stosuje krajowe standardy rachunkowości. 

Księgi rachunkowe prowadzi podmiot wskazany uchwałą zarządu fundacji.

Księgi rachunkowe prowadzi się w języku polskim i w walucie polskiej.

Księgi rachunkowe prowadzone są formie komputerowej, przy pomocy programów:
1. Symfonia Finanse i Księgowość - główny program wersja Sage 50c (2021.2) - służący do 
ewidencji wszystkich operacji gospodarczych w formie analityczno - syntetycznej lub w formie 
syntetycznej dla środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych.
2. Buchalter WIN 2021 ver. 2021.10

Koszty ewidencjonowane są w układzie rodzajowym i równocześnie w układzie funkcjonalnym. 
Konta ksiąg pomocniczych prowadzi się dla kont syntetycznych. 
Poszczególne operacje na kontach syntetycznych grupuje się w oparciu o prowadzoną dla 
kont szczegółową ewidencją analityczną.

Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztów 
wytworzenia, lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny) pomniejszonych o odpisy 
amortyzacyjne, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

Środki trwałe o wartości powyżej wartości granicznej określonej w ustawie o podatku 
dochodowym od osób prawnych podlegają amortyzacji metodą liniową, począwszy od 
pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu przekazania ich do użytkowania do 
końca miesiąca, w którym następuje zrównanie sumy odpisów amortyzacyjnych z ich wartością 
początkową lub w którym postawiono je w stan likwidacji, zbyto lub stwierdzono ich niedobór.
Środki trwałe niskocenne umarzane są w 100 % w miesiącu przekazania do użytkowania. 
Wartości niematerialne i prawne amortyzuje się przy uwzględnieniu minimalnych długości 
amortyzacji okreslonych w przepisach podatkowych. Podstawę do dokonywania odpisów 
amortyzacyjnych (umorzeniowych) środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych 
stanowi aktualny plan amortyzacji sporządzany na pierwszy dzień każdego roku obrotowego. 
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Wynik finansowy w fundacji oblicza się na podstawie rodzaju prowadzonej działalności 
statutowej.

Wynik finansowy fundacji prezentuje się w rachunku zysków i strat, jako nadwyżkę przychodów 
nad kosztami (wartość dodatnia) lub nadwyżkę kosztów nad przychodami (wartość ujemna).

Na wynik finansowy składają się:
- Wynik finansowy na działalności statutowej,
- Wynik finansowy na działalności statutowej odpłatnej, 
- Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności,
- Wynik finansowy ogółem.

Wynik finansowy na działalności statutowej stanowi różnicę między przychodami z działalności 
statutowej z uwzględnieniem dotacji, i innych zwiększeń lub zmniejszeń, a kosztami realizacji 
zadań statutowych.

Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności stanowi różnicę między sumą wyników na 
działalności statutowej, a kosztami administracyjnymi. 

Wynik finansowy ogółem stanowi różnicę między wynikiem finansowym brutto na całokształcie 
działalności, a wynikiem operacji nadzwyczajnych.

Wynik finansowy poprzednich lat jest wykazywany narastająco, bezpośrednio w bilansie w:
A. Fundusze własne, w poz.III.Zysk (strata) z lat ubiegłych - i jest on oddzielony od wyniku roku 
bieżącego. 
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Sprawozdanie finansowe sporządza się, podpisuje i przekazuje w formie elektronicznej. Forma 
elektroniczna jest ściśle określona, w tzw. strukturze logicznej. 

Sporządza się je według wzoru z załącznika nr 6 do ustawy o rachunkowości przeznaczonego 
dla jednostek, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie, z wyjątkiem spółek kapitałowych oraz jednostek, o 
których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 tej ustawy, tj. organizacje pozarządowe czyli osoby 
prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, którym odrębna 
ustawa przyznaje zdolność prawną, w tym fundacje i stowarzyszenia. 
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Fundacja posiada środki finansowe tylko w walucie polskiej i wycenia je według wartości 
nominalnej. 
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2021
158 976,46
128 682,46

30 294,00

105 825,00
75 531,00
30 294,00

53 151,46

0,00

53 151,46

60,00
0,00
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404,49
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