
WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1) nazwa i siedziba organizacji

"FUNDACJA WIOSKI FRANCISZKAŃSKIEJ"
59-623 JANICE
 16 
0000041185

2) podstawowy przedmiot działalności organizacji
prowadzenie ośrodka zwanego „ wioską franciszkańską”, który jest miejscem doświadczenia życia w duchu św. 
Franciszka z Asyżu oraz miejscem podejmowania konkretnych działań charytatywnych, społecznych, 
ekologicznych, edukacyjnych i wychowawczych wobec różnych osób i grup społecznych szczególnie zaś 
wobec najuboższych głównie poprzez organizowanie rekolekcji
3) właściwy sąd lub inny organ prowadzący rejestr
Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej, IX Wydział Gospodarczy KRS

4) czas trwania działalności organizacji, jeżeli jest ograniczony
czas trwania zgodnie ze statutem jest nieograniczony

5) okres objęty sprawozdaniem finansowym
rok obrotowy trwa od 1.01.2015, do 31.12.2015

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
Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności Fundacji w dającej 
się przewidzieć przyszłości obejmującej okres, nie krótszy niż jeden rok od dnia bilansowego, w nie 
zmniejszonym istotnie zakresie. Nie istnieją również okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania 
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
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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. Wykazane w bilansie na koniec roku obrotowego aktywa i 
pasywa wyceniono następującymi metodami wyceny, wynikającymi z przyjętych zasad polityki rachunkowości 
Fundacji:
Składniki aktywów i pasywów – bilans
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.
Wartości niematerialne i prawne na dzień sporządzenia sprawozdania w Fundacji nie występują.
Rzeczowe aktywa trwałe:
Środki trwałe są wyceniane w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia po aktualizacji wyceny składników 
majątku, pomniejszonych o skumulowane umorzenie oraz dokonane odpisy aktualizujące ich wartość. Dla 
celów podatkowych przyjmowane były stawki amortyzacyjne wynikające z Ustawy o podatkach dochodowych 
od osób prawnych z dnia 15 lutego 1992 roku, określającej wysokość amortyzacji stanowiącej koszty uzyskania 
przychodów.
Składniki majątku o przewidywanym okresie użytkowania nie przekraczającym 1 roku, oraz wartości nie 
przekraczającej 3,5 tys. Zł są jednorazowo odpisywane w ciężar kosztów w momencie przekazania ich do 
użytkowania.
Środki trwałe umarzane są według metody liniowej począwszy od miesiąca następnego po miesiącu przyjęcia 
ich do eksploatacji, w okresie odpowiadającym szacowanemu okresowi ich ekonomicznej użyteczności.
Środki trwałe w budowie wycenia w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich 
nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
Inwestycje długoterminowe:
Długoterminowe aktywa finansowe, udziały, akcje, wycenia się w cenie nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu 
trwałej utraty wartości. Udzielone pożyczki wykazuje się na dzień bilansowy w kwocie wymaganej zapłaty.
Za rok 2015 w Fundacji inwestycje długo i krótkoterminowe nie wystąpiły.
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe:
Za rok 2015 w Fundacji długoterminowe rozliczenia międzyokresowe nie wystąpiły.
Rzeczowe składniki aktywów obrotowych wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie 
wyższych od ich cen sprzedaży netto nadzień bilansowy
Należności wycenia się w kwotach wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny (po 
pomniejszeniu o odpisy aktualizujące).
Środki pieniężne wykazuje się w wartości nominalnej.
Rozliczenia międzyokresowe kosztów czynne dokonywane są, jeżeli koszty poniesione dotyczą przyszłych 
okresów sprawozdawczych.
Kapitały (fundusze) własne ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej według ich rodzajów i 
zasad określonych przepisami prawa i Statutu Fundacji.
Kapitał podstawowy na dzień bilansowy wyniósł  453.671,06 zł.
Kapitał zapasowy tworzony jest z podziału zysku, przeniesienia z kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny 
oraz nadwyżki wartości emisyjnej akcji powyżej ich wartości nominalnej pomniejszonej o koszty tej emisji. 
Pozostała część kosztów emisji zaliczana jest do kosztów finansowych.
Rezerwy na dzień bilansowy w Fundacji nie występują.
Zobowiązania wycenia się 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.
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