
WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1) nazwa i siedziba organizacji

FUNDACJA JIM
93-279 ŁÓDŹ
TATRZAŃSKA 105 
0000127075

2) czas trwania działalności organizacji, jeżeli jest ograniczony

3) okres objęty sprawozdaniem finansowym
01.01.2018-31.12.2018

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

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

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)

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 :2019-03-29

Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o 
rachunkowości obowiązującymi jednostki kontynuujące działalność. Przyjęte przez Spółkę zasady 
rachunkowości stosowane były w sposób ciągły i są one zgodne z zasadami rachunkowości stosowanymi w 
poprzednim roku obrotowym. Jednostka sporządza rachunek zysków i strat w układzie porównawczym. W 
sprawozdaniu finansowym Jednostka wykazuje zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich treścią 
ekonomiczną.Wynik finansowy Jednostki za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające 
na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadami memoriału, 
współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny.
Wartości niematerialne i prawne to prawa majątkowe nadające się do gospodarczego wykorzystania o 
przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok przeznaczone do używania na potrzeby 
Jednostki. Wycenia się je według cen nabycia lub kosztów wytworzenia dla kosztów prac rozwojowych, 
pomniejszonych o skumulowane odpisy umorzeniowe oraz o dokonane odpisy z tytułu trwałej utraty wartości 
.Za wartości niematerialne i prawne uznaje się w szczególności:□ koszty prac rozwojowych zakończonych 
pozytywnym wynikiem,
U nabytą wartość firmy,
U autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje, koncesje,
U prawa do wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych,
U know-how.
W przypadku braku możliwości wiarygodnego oszacowania okresu ekonomicznej użyteczności rezultatów prac 
rozwojowych/wartości firmy okres dokonywania odpisów amortyzacyjnych nie przekracza 5 lat. Środki trwałe to 
rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi o przewidywanym okresie użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, 
zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby Jednostki. Wyceniane są w cenie nabycia lub wartości 
przeszacowanej (po aktualizacji wyceny składników majątku), pomniejszonych o skumulowane umorzenie, a 
także o dokonane odpisy z tytułu utraty wartości.
Przychody
Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi obejmują niewątpliwie należne lub uzyskane kwoty ze sprzedaży, 
ujmowane w okresach, których dotyczą.
Ze względu na charakter Jednostki, przychody statutowe składają się przede wszystkim z wpłat z tytułu 1%, 
dotacji, kwot uzyskiwanych z NFZ za świadczenia zdrowotne oraz dobrowolnych wpłat dokonywanych przez 
osoby fizyczne i prawne.
Koszty
Jednostka prowadzi koszty w układzie rodzajowym oraz kalkulacyjnym.
Przychody i koszty są ujmowane według zasady memoriałowej, tj. w okresach których dotyczą, niezależnie od 
daty otrzymania lub dokonania płatności.
Na wynik finansowy Jednostki wpływają ponadto:
U pozostałe przychody i koszty operacyjne pośrednio związane z działalnością Jednostki w zakresie m.in. 
zysków i strat z kar, grzywien i odszkodowań, otrzymania lub przekazania darowizn,
U przychody finansowe, np. odsetki od depozytów, nadwyżka dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi,
U koszty finansowe z tytułu odsetek i nadwyżki ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi. Opodatkowanie
Wynik finansowy brutto korygują:
U bieżące zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych.
Podatek dochodowy bieżący
Podatek dochodowy bieżący - Jednostka
U podlega pod przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych,
□ podlega zwolnieniu z podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 17 ustawy o podatku 
dochodowym od osób prawnych.
Bieżące zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych są naliczone zgodnie z 
obowiązującymi przepisami podatkowymi.
Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało zgodnie z Załącznikiem nr 1 Ustawy o rachunkowości.
Uproszczenia przewidziane w ustawie o rachunkowości zastosowane w sprawozdaniu finansowym:
4.1. Jednostka odstąpiła od sporządzania zestawienia zmian w kapitale własnym na podstawie art. 45 ust. 2 i 
3.
4.2. Jednostka odstąpiła od sporządzania rachunku przepływów pieniężnych na podstawie art. 45 ust. 2 i 3.
4.3. Jednostka odstąpiła od ustalania aktywów i pasywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na 
podstawie art. 37 ust. 10.
Przychody i koszty
Spółka sporządza rachunek zysków i strat w wariancie porównawczym.

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

Imię i nazwisko osoby, której powierzono prowadzenie
ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust 2 ustawy o rachunkowości
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