
WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1) nazwa i siedziba organizacji

FUNDACJA AKTYWIZACJA
02-520 WARSZAWA
WIŚNIOWA 40 b 8
0000049694

2) podstawowy przedmiot działalności organizacji
Celem działań Fundacji jest prowadzenie nieodpłatnej działalności pożytku publicznego poprzez aktywizację 
zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych, przede wszystkim niesprawnych ruchowo informatyków, 
matematyków i innych osób, które wykorzystują informatykę jako narzędzie pracy oraz zapewnianie im 
możliwości ekonomicznego usamodzielniania się, społecznej akceptacji i samorealizacji, a także podejmowanie 
działań zapobiegających marginalizacji środowiska niepełnosprawnych.

Fundacja posiada status Niepublicznej Placówki Oświatowej. 
Nr wpisu do ewidencji 326K szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Miasto St. Warszawa na 
podstawie zaświadczenia nr 412/K/95 wydanego przez Kuratorium Oświaty w Warszawie.
Działalność szkoleniowa była prowadzona także na podstawie wpisu do rejestru instytucji szkoleniowej 
Wojewódzkiego Urzędu Pracy pod numerem 2.14/00263/2005.

Fundacja posiada także:

Agencję Pośrednictwa Pracy zarejestrowaną w Ministerstwie Pracy numer certyfikatu 947/1a

Agencję Doradztwa Personalnego zarejestrowaną w Ministerstwie Pracy numer certyfikatu 974/2

3) właściwy sąd lub inny organ prowadzący rejestr
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

4) czas trwania działalności organizacji, jeżeli jest ograniczony

5) okres objęty sprawozdaniem finansowym
2013-01-01 - 2013-12-31

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 kontynuacji działalności w dającej się 
przewidzieć przyszłości oraz nie występują okoliczności wskazujące na zagrożenie dla 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

Druk: MPiPS



Sporządzono dnia:2014-06-26

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych w roku 
obrotowym za pomocą komputera, przy użyciu programu finansowo-księgowego - Symfonia FK 2014.

Poszczególne składniki aktywów i pasywów wycenia się według następujących zasad:

a. Wartości niematerialne i prawne, środki trwałe
Wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe wycenia się według cen nabycia, pomniejszonych o odpisy 
amortyzacyjne. 
Odpisy amortyzacyjne są dokonywane przy zastosowaniu metody liniowej. Przy ustaleniu okresu amortyzacji i 
rocznej stawki amortyzacyjnej uwzględnia się okres ekonomicznej użyteczności oraz źródło finansowania.
Jednorazowe umorzenia składników majątku o okresie używalności dłuższym niż rok, o wartości początkowej 
nie przekraczającej 3.500 zł netto lub zakupione ze środków publicznych i przeznaczone na działalność 
statutową fundacji, obciążają koszty działalności w miesiącu oddania ich do użytkowania. 

b. Inwestycje krótkoterminowe
Krajowe środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej. 
Zagraniczne środki pieniężne podlegają wycenie według średniego kursu waluty ogłaszanego przez NBP na 
dzień bilansowy.

c. Należności i zobowiązania
Należności i zobowiązania w walucie polskiej wykazywane są według wartości podlegającej zapłacie. 
Wyrażone w walutach obcych operacje gospodarcze ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich 
przeprowadzenia po kursie:
– w przypadku operacji sprzedaży lub kupna walut oraz operacji zapłaty należności lub zobowiązań – po kursie 
kupna lub sprzedaży walut stosowanym przez bank z którego usług korzysta jednostka,
– średnim ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski – w przypadku pozostałych operacji.

d. Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów dokonywane są w odniesieniu do poniesionych kosztów, które 
dotyczą przyszłych okresów sprawozdawczych.

e. Fundusz statutowy
Fundusz statutowy wycenia się na dzień bilansowy w wartości nominalnej.

f. Rozliczenia międzyokresowe przychodów
Rozliczenia międzyokresowe przychodów dokonywane są z zachowaniem zasady ostrożności. Wykazane 
przychody dotyczą rozliczeń w następnych okresach. Obejmują w szczególności:
- środki pieniężne otrzymane na realizację zadań w przyszłych okresach (zgodnie z zawartymi umowami na 
realizację projektów z różnych źródeł finansowania),
- otrzymane w formie darowizny środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości netto powyżej 3500 
zł. Ich wartość zaliczona do rozliczeń międzyokresowych przychodów zwiększa stopniowo pozostałe przychody 
operacyjne, równolegle do odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych.   

g. Rachunek wyników
Rachunek zysków i strat sporządza się w układzie kalkulacyjnym, zgodnie z zał. Nr 1 do Ustawy o 
rachunkowości z dnia 29 września 1994 (Dz.U. z 2013 r. Nr 47, poz. 330 z późn. zm.)
Na wynik finansowy netto w Fundacji Aktywizacja składa się:
• wynik na działalności statutowej – powstaje z różnicy pomiędzy przychodami z bieżącej działalności 
statutowej (dotacje, subwencje, darowizny) a kosztami dotyczącymi tej działalności,
• wynik na działalności gospodarczej – powstałej z przychodów netto ze sprzedaży usług i towarów a kosztem 
własnym sprzedanych usług i towarów,
• wynik na działalności operacyjnej z uwzględnieniem pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych i 
kosztów administracyjnych,
• wynik na działalności finansowej, 
• obowiązkowe obciążenie wyniku finansowego z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych.

h. Sprawozdanie finansowe składa się z:
- bilansu,
- rachunku zysków i strat,
- informacji dodatkowej obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i 
objaśnienia.
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