
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 

Fundacja „Wygrajmy Siebie " z siedzibą w Krakowie przy ul. Heleny 10/148. 

zarejestrowana w (sąd lub inny organ prowadzący rejestr) .w Rejestrze Stowarzyszeń, innych 

organizacji społecznych i zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych  

Zakładów Opieki Zdrowotnej oraz  w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd 

Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego....................................................................................................................... 

Podstawowym przedmiotem działalności jednostki jest: ..Działalność na rzecz ogółu 

społeczności, polegająca na wspieraniu rozwoju społeczeństwa obywatelskiego poprzez 

aktywizację jednostek do udziału w życiu publicznym oraz pomoc osobom najbardziej 

potrzebującym wsparcia, upowszechnianie oświaty, kultury i sztuki, promocja kultury i 

sportu, udzielanie pomocy dzieciom i młodzieży będącej w trudnej sytuacji życiowej, opieka 

nad osobami niepełnosprawnymi. Wspieranie osób szczególnie uzdolnionych, nauka 

młodzieży przedsiębiorczości, rozwijanie aktywności, kreatywności i partycypacji wśród osób 

dorosłych Organizowanie grup dyskusyjnych na tematy społeczne. Wzmacnianie więzi 

wśród społeczności lokalnych poprzez wspieranie przedsiębiorczych inicjatyw społecznych, 

odpowiadających celom statutowym Fundacji. Budowanie świadomości posiadania wpływu 

na rzeczywistość społeczną, wspieranie egalitarności sztuki, budowanie zrozumienia dla 

współczesnej kultury i sztuki, umożliwianie dostępu do sztuki dla wszystkich, promocja 

kultury, zdrowia fizycznego i psychicznego. Zmniejszanie różnic międzypokoleniowych, 

organizowanie i finansowanie zakupu materiałów i pomocy naukowych oraz sprzętu 

sportowego dla placówek wychowawczych i oświatowych. Organizowanie oraz  

finansowanie kolonii i wyjazdów wakacyjnych. Zakładanie i prowadzenie placówek 

edukacyjnych objętych systemem oświaty. Prowadzenie innych form wsparcia w zależności 

od zaistniałych potrzeb…………………………………………………………………………. 

 

1. Okres objęty sprawozdaniem finansowym 

Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01-01-2013 do 31-12-2013 

2. Założenie kontynuacji działalności 

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności 

gospodarczej przez Fundację „Wygrajmy Siebie "  w dającej się przewidzieć przyszłości, 

gdyż nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią 

działalności. 

3. Przyjęte zasady rachunkowości w Fundacji „Wygrajmy Siebie "  



Metody wyceny aktywów i pasywów oraz metoda sporządzania rachunku 

zysków i strat 

W roku obrotowym 2013 stosowano zasady rachunkowości dostosowane do przepisów 

wynikających z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. Fundacja „Wygrajmy 

Siebie" sporządza rachunek zysków i strat w wariancie porównawczym dla jednostek 

prowadzących działalność gospodarczą, innych niż banki i zakłady ubezpieczeń.   

Środki trwałe wycenia się według ceny nabycia lub kosztów poniesionych na ich 

wytworzenie, rozbudowę lub modernizację po pomniejszeniu o odpisy amortyzacyjne. Środki 

trwałe umarza się proporcjonalnie do okresu ich użytkowania, z zastosowaniem liniowej 

metody amortyzacji. 

Stosowane stawki amortyzacji były dostosowane do limitów wyznaczonych przez przepisy 

podatkowe.  

Środki trwałe w cenie nabycia do wartości nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach 

podatkowych jako dolna kwota, od której składniki majątku zalicza się do środków trwałych 

(tzw. środki trwałe nisko cenne) były umarzane jednorazowo w miesiącu ich przyjęcia do 

użytkowania. 

Składniki majątku o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok i cenie nabycia 

nieprzekraczającej 3500 zł były zaliczane do kosztów zużycia materiałów. 

Wartości niematerialne i prawne 

Wartości niematerialne i prawne wyceniane były według cen nabycia i umarzane pro-

porcjonalnie do okresu ich użytkowania, z zastosowaniem liniowej metody amortyzacji. 

Stosowane stawki amortyzacji były dostosowane do limitów wyznaczonych przez przepisy 

podatkowe. 

Wartości niematerialne i prawne w cenie nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach 

podatkowych jako dolna kwota, od której składniki majątku zalicza się do wartości 

niematerialnych i prawnych odpisywane były jednorazowo w miesiącu następującym po 

miesiącu ich przyjęcia do użytkowania. 

Należności  

Należności wycenione zostały w kwocie wymagającej zapłaty.  

Należności sporne, wątpliwe bądź znacznie przeterminowane obejmuje się odpisami 

aktualizującymi ich wartość. Odpisy aktualizujące w bilansie pomniejszają te należności. 



Zapasy materiałów, towarów, produktów gotowych, półproduktów i produktów w toku 

wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od ich cen sprzedaży 

netto na dzień bilansowy. 

Inwestycje krótkoterminowe wycenia się według wartości rynkowej. 


