
WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Sporządzono dnia:2014-07-14

1) nazwa i siedziba organizacji

FUNDACJA "PRODESTE"
45-018 OPOLE
UL. KRAKOWSKA 51 16
0000316914

2) podstawowy przedmiot działalności organizacji
Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej nie sklasyfikowana
3) właściwy sąd lub inny organ prowadzący rejestr
Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy, KRS 0000316914
4) czas trwania działalności organizacji, jeżeli jest ograniczony

5) okres objęty sprawozdaniem finansowym
rok obrotowy 2013, zgodnie z rokiem kalendarzowym

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
Z założeniem, że Fundacja będzie kontynuować działalność w dającej się przewidzieć przyszłości, nie krócej 
niż rok od dnia bilansowego
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

Zgodnie z ustawą o rachunkowości, aktywa i pasywa wyceniano następująco:
- wartości niematerialne i prawne - wg cen nabycia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne;
- środki trwałe, wg cen nabycia, pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe a także odpisy z 
tytułu trwałej wartości;
- długoterminowe aktywa finansowe - wg wartości nominalnej, po dokonaniu odpisu uwzględniającego trwałą 
utratę ich wartości;
- zakupy rzeczowych składników aktywów obrotowych - materiały i towary - wg cen zakupu;
- zobowiązania krótkoterminowe - w kwocie wymagającej zapłaty;
- Fundusze specjalne - wg wartości nominalnej;
- Pomiar wyniku finansowego - wynik finansowy sporządzany jest w formie uproszczonej na podstawie 
rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowych przepisów rozporządzenia Ministra Finansów w 
sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek, niebędących spółkami handlowymi.
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