Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
1) nazwa, siedziba i adres oraz numer we właściwym rejestrze sądowym albo ewidencji
FUNDACJA KSIĘDZA ORIONE CZYŃMY DOBRO: UL. WILLIAMA LINDLEYA 12; 02-005 WARSZAWA; WARSZAWA
MAZOWIECKIE; KRS 0000282796
2) czas trwania działalności jednostki, jeśli jest ograniczony
Czas trwania działalności Fundacji Księdza Orione Czyńmy Dobro jest nieograniczony. Fundacja została powołana 18 kwietnia 2007r. na czas
nieokreślony. Nie są nam znane okoliczności, które wskazywałyby na poważne zagrożenie dla kontynuow.działalności.
3) okres objęty sprawozdaniem finansowym
Sprawozdanie obejmuje okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.
4) czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez jednostkę w dającej się przewidzieć
przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności
Sprawozdanie finansowe Fundacji zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez co najmniej 12 miesięcy i dłużej. Nie
są nam znane okoliczności, które wskazywałyby na istnienie poważnych zagrożeń dla kontynowania działalności przez Fundację Księdza
Orione Czyńmy Dobro.
5) omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), ustalenia wyniku
finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru
1. Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych w roku obrotowym. Przyjęte zasady
(politykę) rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji
gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów i pasywów (w tym także dokonywania odpisów amortyzacyjnych i umorzeniowych), ustala się
wynik finansowy i sporządza sprawozdanie finansowe tak, aby za kolejne lata informacje z nich wynikające były porównywalne.
2. Sprawozdanie finansowe Fundacji zostało przygotowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tj.
Dz. U. z 2019 r. Nr 0 poz. 351 ze zm.). Fundacja Księdza Orione Czyńmy Dobro będąca jednostką, o której mowa w art. 3 ust 2 ustawy z
dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. Nr 0 poz. 688) sporządziła sprawozdanie
finansowe z zastosowaniem art. 46 ust. 5 pkt 6, art. 47 ust. 4 pkt 6, art. 48 ust. 5 ustawy o rachunkowości.
3. Księgi rachunkowe Fundacja prowadzi we własnym zakresie. Miejscem przechowywania ksiąg i dokumentów jest biuro Fundacji przy ul.
Kościuszki 24 w Kaliszu.
4. Ewidencja księgowa prowadzona jest w programie księgowym Rewizor GT.
5. Fundacja stosuje następujące metody wyceny aktywów i pasywów:
• środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne – według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, lub wartości przeszacowanej (po
aktualizacji wyceny środków trwałych), pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty
wartości. Środki trwałe o okresie używania dłuższym niż rok, lecz o wartości jednostkowej nie przekraczającej 5.000,00 zł odpisuje się w
koszty pod datą przekazania do używania w pełnej wartości początkowej, jako zużycie materiałów. Ewidencję tych przedmiotów prowadzi się
pozaksięgowo w sposób umożliwiający identyfikację każdego przedmiotu oraz miejsce ich użytkowania. Środki trwałe o okresie użytkowania
dłuższym niż rok i o wartości jednostkowej pomiędzy 5.000,01 zł a 10.000,00 zł podlegają jednorazowemu umorzeniu. Natomiast środki
trwałe o wartości początkowej powyżej 10.000,00 zł są umarzane i amortyzowane metodą liniową za pomocą stawek amortyzacyjnych.
Wartości niematerialne i prawne o wartości jednostkowej do 5.000,00 zł, odpisuje się jednorazowo w pełnej ich wartości w koszty. Wartości
niematerialne i prawne o wartości pomiędzy 5.000,01 zł a 10.000,00 zł podlegają jednorazowemu umorzeniu, natomiast o wartości wyższej niż
10.000,00 zł podlegają amortyzacji.
• należności wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem ostrożności,
• środki pieniężne i pozostałe aktywa finansowe wycenia się w wartości nominalnej,

Druk: NIW-CRSO

• środki pieniężne w walutach obcych wycenia się, nie rzadziej niż na dzień bilansowy, po średnim kursie ogłoszonym przez NBP na dzień
bilansowy. Operacje sprzedaży i zakupu walut obcych, ujmowane w księgach rachunkowych, wycenia się na dzień ich przeprowadzenia po
kursie faktycznym walut stosowanym przez bank, z którego usług Jednostka korzysta. Pozostałe operacje wycenia się po średnim kursie NBP
ustalonym w dniu poprzedzającym dzień operacji. Różnice kursowe dotyczące środków pieniężnych w walutach obcych i operacji sprzedaży
walut obcych zalicza się odpowiednio do kosztów lub przychodów finansowych.
• kapitał (fundusz) statutowy wycenia się w wartości nominalnej,
• zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty,
• rozliczenia międzyokresowe kosztów jednostka dokonuje w następujący sposób:
- czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów, jeżeli dotyczą one przyszłych okresów sprawozdawczych,
- biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres
sprawozdawczy.
• rozliczenia międzyokresowe przychodów, dokonywane są z zachowaniem zasady ostrożności.
6. Fundacja prowadzi rachunkowość zgodnie z ustawą o rachunkowości. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy. Sprawozdanie finansowe
jest sporządzane na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych i obejmuje bilans, rachunek zysków i strat oraz informację dodatkową zgodnie z
wymogami zawartymi w załączniku nr 6 do ustawy o rachunkowości. Przychodami z działalności statutowej są otrzymane środki pieniężne i
inne aktywa finansowe ze źródeł określonych statutem i odrębnymi przepisami, a także kwoty należne ze sprzedaży aktywów. Koszty
księgowane są na kontach zespołu 4 i równocześnie na kontach zespołu 5. Ewidencję kosztów prowadzi się wg typów działalności, z
podziałem na koszty statutowe i koszty administracyjne. Koszty dotyczące przyszłych okresów sprawozdawczych o wartości poniżej 500 zł,
jako nie mające istotnego wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy, są odnoszone bezpośrednio w koszty działalności
roku, którego dotyczą. Koszty podlegające aktywowaniu na koncie rozliczeń międzyokresowych rozliczane są proporcjonalnie do upływu
czasu w kolejnych okresach, których dotyczą.
Inwentaryzację rzeczowych składników majątku - środków trwałych Fundacja przeprowadza raz na 4 lata. Pozostałe składniki majątku
Fundacji inwentaryzuje się na ostatni dzień każdego roku obrotowego.
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Imię i nazwisko osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust
2 ustawy o rachunkowości

Imię i nazwisko kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich
członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości
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