
WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1) nazwa i siedziba organizacji

FUNDACJA DOGTOR
81-324 GDYNIA
WOLNOŚCI 1 A 
0000145034

2) czas trwania działalności organizacji, jeżeli jest ograniczony
nieograniczony

3) okres objęty sprawozdaniem finansowym
2017

4) czy sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne 
jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
nie zawiera

5) 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 gospodarczej przez 
jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości. Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie 
kontynuowania przez nią działalności.
6) 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)
W 2017 roku nie miało miejsca połączenie spółek.

7) 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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Sporządzono dnia:

Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego na 31 grudnia 2017 r. są zgodne 
z przepisami ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku z późniejszymi zmianami, zwaną dalej 
Ustawą, która określa między innymi zasady rachunkowości dla jednostek mających siedzibę lub miejsce 
sprawowania zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Środki trwałe są wyceniane w cenie nabycia, koszcie wytworzenia lub wartości przeszacowanej, 
pomniejszonych o umorzenie oraz o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Koszty poniesione po wprowadzeniu 
środka trwałego do użytkowania, jak koszty napraw, przeglądów, opłaty eksploatacyjne, wpływają na wynik 
finansowy okresu sprawozdawczego, w którym zostały poniesione. Jednakże, jeżeli możliwe jest wykazanie, że 
koszty te spowodowały zwiększenie oczekiwanych przyszłych korzyści ekonomicznych z tytułu posiadania 
danego środka trwałego ponad korzyści przyjmowane pierwotnie, to w takim przypadku koszty te zwiększają 
wartość początkową środka trwałego (modernizacje). Środki trwałe amortyzowane są liniowo w okresie 
odpowiadającym szacowanemu okresowi ich ekonomicznej użyteczności. W bilansie sporządzonym na dzień 
31 grudnia 2017 r. środki trwałe stanowią nakłady poniesione w obcym obiekcie. Zapasy są wyceniane według 
niższej z dwóch wartości: ceny nabycia lub kosztu wytworzenia i ceny sprzedaży netto. W bilansie 
sporządzonym na dzień 31 grudnia 2017 r. zapasy  stanowią  zakupione wydawnictwa oraz smycze dla psów. 
W trakcie roku obrotowego należności wykazywane są w kwocie wymaganej zapłaty, pomniejszonej o odpisy 
aktualizujące. Na dzień bilansowy wartość należności podlega aktualizacji uwzględniającej stopień 
prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego. Odpisy aktualizujące wartość 
należności zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów lub do kosztów finansowych - zależnie od rodzaju 
należności, której dotyczył odpis aktualizujący. Należności umorzone, przedawnione lub nieściągalne 
zmniejszają dokonane uprzednio odpisy aktualizujące ich wartość. Fundacja wykazała zobowiązania  
krótkoterminowe w kwocie wymagającej zapłaty. Przedawnione i umorzone zobowiązania  spisywane są na 
dobro pozostałych przychodów operacyjnych. Inwestycje krótkoterminowe stanowią środki pieniężne w kasie i 
na rachunkach bankowych w cenie nominalnej. Fundusz statutowy stanowi fundusz podstawowy Fundacji, 
tworzony na podstawie przepisów prawa i Statutu Fundacji, przeznaczony na finansowanie działalności 
statutowej  i działalności gospodarczej. Fundusz wykazywany jest w wysokości określonej w Statucie Fundacji. 
W oparciu o przepisy ustawy o rachunkowości, po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za dany rok 
obrotowy Fundusz statutowy może być ponadto zwiększany o dodatnią różnicę pomiędzy przychodami, a 
kosztami za rok obrotowy. Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów dokonywane są w odniesieniu do 
poniesionych kosztów dotyczących przyszłych okresów sprawozdawczych. Czas i sposób rozliczania jest 
uzasadniony charakterem rozliczanych kosztów, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny. Do ważniejszych 
pozycji rozliczeń międzyokresowych czynnych Fundacja  zalicza między innymi: ubezpieczenia majątkowe, 
ubezpieczenia OC, pozostałe koszty rozliczane w czasie.

Druk: MPiPS


