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I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 
 
 

1) Nazwa i siedziba jednostki:  Fundacja BUMA im. Jacka i Piotra Michalskich 
ul. Wadowicka 6 wejście 11, 30-415 Kraków 
  2) Fundacja została zarejestrowana  w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem  0000268404 oraz wpisana do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej. Fundacja jest organizacją pożytku publicznego.   3) Fundacja została powołana w celu prowadzenia, wspierania i inicjowania:  - działalności dobroczynnej, a w szczególności walki z bezdomnością, 
- działalności wspomagającej  rozwój kulturalny i gospodarczy społeczności  i miasta Krakowa  
- pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównania szans tych    
  rodzin i osób 
- nauki, edukacji, oświaty i wychowania 
- wypoczynku dzieci i młodzieży 
 - współpracy międzynarodowej, w tym pomocy Polonii i Polakom za granicą 
- ochrony i promocji zdrowia 
- ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego 
- działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy miedzy społeczeństwami  
 4) Okres objęty sprawozdaniem finansowym:           01.01.2015 do 31.12.2015   5) Fundacja BUMA im Jacka i Piotra Michalskich stosuje zasady rachunkowości określone przepisami ustawy z 

dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 
r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek nie będących spółkami 
handlowymi, nie prowadzącymi działalności gospodarczej 

 
 

I. Charakterystyka stosowanych metod wyceny (w tym amortyzacji, walut obcych) aktywów i pasywów oraz 
przychodów i kosztów w zakresie dającym prawo wyboru jednostce gospodarczej (omówienie wg pozycji 
aktywów i pasywów oraz rachunku zysków i strat): 
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1) wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe wycenia się na dzień bilansowy wg cen nabycia lub 

kosztów wytworzenia, pomniejszonych o dokonane odpisy amortyzacyjne a także o odpisy z tytułu trwałej 
utraty wartości. Kwoty rocznych odpisów amortyzacyjnych ustalane są przy zastosowaniu stawek 
wynikających z ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych metodą liniową, gdyż odzwierciedlają one 
okres ekonomicznej użyteczności środków trwałych. Ze względu na istotność, wartości niematerialne i prawne 
oraz środki trwałe o wartości początkowej do 3 500,00 zł umarzane są  jednorazowo. 
Za środki trwałe uznaje się przedmioty majątkowe użytkowane powyżej 1 roku. 
 

2) należności krótkoterminowe i roszczenia – obejmują należności których okres spłaty na 
dzień bilansowy jest krótszy niż 1 rok. Należności są wycenione w kwocie wymaganej zapłaty.  
  

Należności umorzone, przedawnione lub nieściągalne zmniejszają dokonane uprzednio 
odpisy aktualizujące ich wartość, a te, od których nie dokonano odpisów aktualizujących lub 
dokonano odpisów w niepełnej wysokości zalicza się odpowiednio w pozostałych kosztów 
operacyjnych  lub kosztów finansowych.  
 

3) inwestycje krótkoterminowe – środki pieniężne wycenia się w wartości nominalnej. Środki 
pieniężne na rachunku bankowym lub w formie lokat pieniężnych wykazuje się z doliczonymi 
odsetkami. 
 
4) rozliczenia międzyokresowe – czynne do których zalicza się wydatki lub zużycie składników 
majątkowych dotyczące późniejszych okresów niż ten w którym je poniesiono; bierne – zalicza 
się ściśle określone świadczenia przyjęte przez jednostkę, lecz jeszcze nie stanowiące 
zobowiązania oraz prawdopodobne koszty których kwota, data i tytuł nie są jeszcze znane.  
 
5) fundusz statutowy (założycielski) –  wykazany jest w wartości nominalnej w wysokości 
określonej w statucie i ujętej w rejestrze sądowym. 

 
6)zobowiązania krótkoterminowe 

Zobowiązania krótkoterminowe - obejmują zobowiązania, których okres spłaty na dzień 
bilansowy jest krótszy niż rok. 
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Zobowiązania  wykazuje się w kwocie wymagającej zapłaty, przy czym zobowiązania 
finansowe, których uregulowanie zgodnie z umową następuje drogą wydania aktywów 
finansowych innych niż środki pieniężne lub wymiany na instrumenty finansowe – wg wartości 
godziwej. 
Zobowiązania przedawnione lub umorzone zwiększają pozostałe przychody operacyjne lub 
przychody finansowe. 

 
7) rezerwy tworzone są na pewne lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa przyszłe           
      zobowiązania,  których kwotę  można w sposób wiarygodny oszacować. 
 
8) do przychodów jednostki zalicza się otrzymane środki pieniężne i inne aktywa finansowe ze 

źródeł określonych odrębnymi przepisami prawa i statutem, w tym nieodpłatne otrzymane 
składniki majątku, a także kwoty należne ze sprzedaży składników majątku oraz przychody 
finansowe, dotacje, subwencje. 

 
9) do kosztów działalności jednostki zalicza się koszty związane z realizacją zadań 

statutowych. Za koszty uważa się również koszty administracyjne jednostki, a w 
szczególności wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz 
pracowników, innych osób, odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe środków trwałych oraz 
wartości niematerialnych i prawnych , zużycie materiałów i energii, usługi obce  oraz 
pozostałe koszty o charakterze administracyjnym. 

 
10) różnica pomiędzy przychodami a kosztami, ustalona w rachunku wyników zwiększa po 

zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego odpowiednio przychody lub koszty w 
następnym roku obrotowym 

II. Sprawozdanie finansowe składa się z : 
- wprowadzenia 
- bilansu 
- rachunku wyników 
- informacji dodatkowej 

      
       Kraków, 31.03.2016 r. 

 
Za biuro rachunkowe 
 


