
WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Sporządzono dnia:2016-06-30

1) nazwa i siedziba organizacji

FUNDACJA "SPRZYMIERZENI Z GROM"
00-116 WARSZAWA
ŚWIĘTOKRZYSKA 32 1U95
0000375883

2) podstawowy przedmiot działalności organizacji
Podstawowy przedmiot działalności fundacji to wsparcie finansowe oraz organizowanie opieki
zdrowotnej dla potrzebujących pomocy żołnierzy zawodowych, funkcjonariuszy służb mundurowych i
ich rodzin, w przypadkach: choroby; nagłych zdarzeń i wypadków losowych powiązanych z
wykonywaną pracą, powodujących utratę zdrowia; trudnej sytuacji rodzinnej; niepełnosprawności
oraz długotrwałej rehabilitacji i leczenia. Podstawowy przedmiot działalności fundacji to działalność pozostałych 
organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana - PKD 9499Z.

3) właściwy sąd lub inny organ prowadzący rejestr
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
ul. Czerniakowska 100, 00 - 454 Warszawa.

4) czas trwania działalności organizacji, jeżeli jest ograniczony

5) okres objęty sprawozdaniem finansowym
od 1.01.2016 r. do 31.12.2016 r. - rok obrotowy 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
Roczne sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności przez jednostkę.
Nie są znane okoliczności, które wskazywałyby na istnienie zagrożeń kontynuowania przez jednostkę
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

Metody wyceny Aktywów i Pasywów:
Poszczególne składniki aktywów i pasywów wycenia się następująco:
a) Wartość zakupionych materiałów i usług wg cen zakupu brutto;
b) Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wg cen zakupu brutto;
c) Amortyzację środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych prowadzi się zgodnie ze
stawkami przewidzianymi w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych;
d) Zobowiązania i należności w rozliczeniach z dostawcami, odbiorcami i budżetem wycenia się w
kwotach wymagających zapłaty;
e) W rozliczeniach z kontrahentami zagranicznymi, wartość kontraktu wycenia się na podstawie
średniego kursu NBP obowiązującego w dniu zakupu/sprzedaży; różnice kursowe wynikające z
rozliczenia kontraktu ustala się poprzez porównanie wartości zakupu/sprzedaży z zapłatą liczoną wg
kursu bankowego obowiązującego w dniu operacji bankowej.

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP: 2016-07-14


