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Obowiązkowe zasady wyceny aktywów i pasywów: 
Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia  pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne, a także o odpisy  
amortyzacyjne  z tytułu  trwałej utraty wartości. 
Za środki trwałe uznaje się: 
- grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntów), budynki, obiekty inżynierii lądowej  i wodnej, maszyny i urządzenia, środki transportu, 
wyposażenie, inne przedmioty kompletne i zdatne do użytkowania w momencie przyjęcia do użytkowania 
o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, przeznaczone  na własne potrzeby 
lub do oddania w użytkowania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy 
o podobnym charakterze; 
- środki trwałe kontrolowane przez jednostkę o wartości początkowej wyższej niż 3 500,00 zł; 
- przedmioty o okresie używania dłuższym niż rok, o wartości  początkowej nieprzekraczającej jednostkowo kwoty 3 500,00 zł są odpisywane 
bezpośrednio w koszty.

Umorzenie (amortyzacja) środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych:
środki trwałe o wartości powyżej wartości granicznej określonej w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych podlegają amortyzacji metodą 
liniową, począwszy 
od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu przekazania ich do użytkowania 
do końca miesiąca, w której następuje zrównanie sumy odpisów amortyzacyjnych z ich wartością początkową lub w którym postawiono je w stan 
likwidacji, zbyto lub stwierdzono ich niedobór. 
Odpisów amortyzacyjnych od ujawnionych środków trwałych nieobjętych dotychczasową ewidencją dokonuje się od miesiąca następującego po 
miesiącu wprowadzenia do ewidencji.
Środki trwałe nisko cenne umarzane są w 100% w miesiącu przekazania do użytkowania. 
Wartości niematerialne i prawne amortyzuje się przy uwzględnieniu minimalnych długości okresów amortyzacji określonych w przepisach 
podatkowych.
Podstawę dokonywania odpisów amortyzacyjnych (umorzeniowych) środków trwałych 
i wartości niematerialnych i prawnych stanowi plan amortyzacji, określający stawki i kwoty rocznych odpisów poszczególnych środków trwałych.
Wycena pozostałych aktywów i pasywów:
a) środki trwałe w budowie wycenia się w wysokości ogółu kosztów 
pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem 
pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
Wartość środków trwałych w budowie zwiększają ujemne różnice kursowe 
oraz odsetki od kredytów za okres budowy środka trwałego, zaś zmniejszają 
odpisy z tytułu trwałej utraty jego wartości;
b) nieruchomości ewidencjonuje się i wycenia według zasad obowiązujących 
dla środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, czyli według ceny nabycia 
lub kosztów wytworzenia, lub wartości przeszacowanej, pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne oraz odpisy z tytułu trwałej utraty wartości;
c) zapasy towarów, materiałów - zapasy wyceniane są według cen ich zakupu 
lub kosztów wytworzenia nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy, 
w sposób następujący: 
- materiały i towary według rzeczywistych cen zakupu powiększonych 
w przypadku importu o cło. 
Jednostka nie prowadzi ewidencji materiałów biurowych. Ich zakup obciąża bezpośrednio koszty działalności;
d) inwestycje krótkoterminowe wycenia się rzadziej niż na dzień bilansowy według ceny (wartości) rynkowej albo według ceny nabycia, w zależności 
od tego, która z nich jest niższa; natomiast inwestycje krótkoterminowe, dla których brak jest aktualnej ceny rynkowej, wycenia się według wartości 
godziwej; 
e) należności i udzielone pożyczki wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty. Jednostka tworzy odpisy aktualizujące wartość należności. Należności 
przedawnione odpisywane są 
w koszty - decyzję w tym zakresie podejmuje kierownik Jednostki. Nominalne należności powiększa się o odsetki należne na dzień bilansowy tylko 
wówczas, gdy kierownik Jednostki podejmie taką decyzję; 
f) zobowiązania wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty. Nominalne zobowiązania powiększa się o odsetki należne na dzień bilansowy tylko 
wówczas, gdy Jednostka ma pewność, że wystąpi konieczność zapłaty odsetek; 
g) zobowiązania finansowe, których uregulowanie zgodnie z umową następuje drogą wydania aktywów finansowych innych niż środki pieniężne lub 
wymiany na instrumenty finansowe, wycenia się według wartości godziwej; 
h) środki pieniężne na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej;
i) kapitał podstawowy oraz pozostałe aktywa i pasywa wycenia się według wartości nominalnej.
Czynne rozliczania międzyokresowe kosztów:
w ciągu okresu sprawozdawczego przedmiotem rozliczeń międzyokresowych są między innymi:
koszty ubezpieczeń majątkowych, w przypadku których przyjmuje się zasadę,
że wartość poniesionych wydatków nieprzekraczających 3.500,00 zł można jednorazowo odnieść w koszty w momencie ich poniesienia,
naliczone z góry odsetki od kredytów i pożyczek,
naliczone z góry inne koszty finansowe,
inne koszty dotyczące następnych okresów sprawozdawczych (prenumeraty, przedpłaty).
W przypadku, gdy koszt nie ma istotnego wpływu na wynik finansowy, można go odpisać w całości  w koszty miesiąca, w którym został poniesiony.
Koszty podlegające aktywowaniu na koncie rozliczeń międzyokresowych rozliczane są proporcjonalnie do upływu czasu w kolejnych okresach 
obrotowych, których dotyczą.

Wycena  aktywów  i pasywów  wyrażonych  w walutach obcych:
a) Wycena na dzień bilansowy
Wyrażone w walutach obcych aktywa (z wyłączeniem udziałów w jednostkach  podporządkowanych  wycenianych metodą praw własności) wycenia 
się na dzień bilansowy po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski.
Wyrażone w walutach obcych pasywa wycenia się dzień bilansowy po obowiązującym 
na ten dzień średnim kursie ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski.
Na początek następnego okresu pod datą 1 stycznia roku następnego następuje zapis w pełni jednorazowo korygujący - storno ustalonych w w/w 
sposób różnice kursowe na dzień bilansowy rozrachunków wyrażonych w walutach obcych.
Zasady wyceny rozliczeń międzyokresowych przychodów i kosztów:
Rozliczenia międzyokresowe:
- równowartość otrzymanych środków na świadczenia, które nastąpią w przyszłych okresach (w tym otrzymane dotacje dotyczące działań 
realizowanych w przyszłych okresach)
- otrzymane dotacje lub inne środki pieniężne na sfinansowanie nabycia lub wytworzenia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych; 
zaliczone do rozliczeń międzyokresowych przychodów kwoty zwiększają równoległe do odpisów amortyzacyjnych -umorzeniowych przychody 
działalności podstawowej. 
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Fundacja „Dar Dla Potrzebujących” sporządza sprawozdanie finansowe w układzie określonym 
w „Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie szczegółowych 
zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami prawa handlowego, 
nieprowadzących działalności gospodarczej (Dz.U. Nr 137 z 2001 r. poz. 1539).
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Obowiązkowe zasady wyceny aktywów i pasywów: 
Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia  pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne, a także o odpisy  
amortyzacyjne  z tytułu  trwałej utraty wartości. 
Za środki trwałe uznaje się: 
- grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntów), budynki, obiekty inżynierii lądowej  i wodnej, maszyny i urządzenia, środki transportu, 
wyposażenie, inne przedmioty kompletne i zdatne do użytkowania w momencie przyjęcia do użytkowania 
o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, przeznaczone  na własne potrzeby 
lub do oddania w użytkowania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy 
o podobnym charakterze; 
- środki trwałe kontrolowane przez jednostkę o wartości początkowej wyższej niż 3 500,00 zł; 
- przedmioty o okresie używania dłuższym niż rok, o wartości  początkowej nieprzekraczającej jednostkowo kwoty 3 500,00 zł są odpisywane 
bezpośrednio w koszty.

Umorzenie (amortyzacja) środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych:
środki trwałe o wartości powyżej wartości granicznej określonej w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych podlegają amortyzacji metodą 
liniową, począwszy 
od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu przekazania ich do użytkowania 
do końca miesiąca, w której następuje zrównanie sumy odpisów amortyzacyjnych z ich wartością początkową lub w którym postawiono je w stan 
likwidacji, zbyto lub stwierdzono ich niedobór. 
Odpisów amortyzacyjnych od ujawnionych środków trwałych nieobjętych dotychczasową ewidencją dokonuje się od miesiąca następującego po 
miesiącu wprowadzenia do ewidencji.
Środki trwałe nisko cenne umarzane są w 100% w miesiącu przekazania do użytkowania. 
Wartości niematerialne i prawne amortyzuje się przy uwzględnieniu minimalnych długości okresów amortyzacji określonych w przepisach 
podatkowych.
Podstawę dokonywania odpisów amortyzacyjnych (umorzeniowych) środków trwałych 
i wartości niematerialnych i prawnych stanowi plan amortyzacji, określający stawki i kwoty rocznych odpisów poszczególnych środków trwałych.
Wycena pozostałych aktywów i pasywów:
a) środki trwałe w budowie wycenia się w wysokości ogółu kosztów 
pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem 
pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
Wartość środków trwałych w budowie zwiększają ujemne różnice kursowe 
oraz odsetki od kredytów za okres budowy środka trwałego, zaś zmniejszają 
odpisy z tytułu trwałej utraty jego wartości;
b) nieruchomości ewidencjonuje się i wycenia według zasad obowiązujących 
dla środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, czyli według ceny nabycia 
lub kosztów wytworzenia, lub wartości przeszacowanej, pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne oraz odpisy z tytułu trwałej utraty wartości;
c) zapasy towarów, materiałów - zapasy wyceniane są według cen ich zakupu 
lub kosztów wytworzenia nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy, 
w sposób następujący: 
- materiały i towary według rzeczywistych cen zakupu powiększonych 
w przypadku importu o cło.
Jednostka nie prowadzi ewidencji materiałów biurowych. Ich zakup obciąża bezpośrednio koszty działalności;
d) inwestycje krótkoterminowe wycenia się rzadziej niż na dzień bilansowy według ceny (wartości) rynkowej albo według ceny nabycia, w zależności 
od tego, która z nich jest niższa; natomiast inwestycje krótkoterminowe, dla których brak jest aktualnej ceny rynkowej, wycenia się według wartości 
godziwej; 
e) należności i udzielone pożyczki wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty. Jednostka tworzy odpisy aktualizujące wartość należności. Należności 
przedawnione odpisywane są 
w koszty - decyzję w tym zakresie podejmuje kierownik Jednostki. Nominalne należności powiększa się o odsetki należne na dzień bilansowy tylko 
wówczas, gdy kierownik Jednostki podejmie taką decyzję; 
f) zobowiązania wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty. Nominalne zobowiązania powiększa się o odsetki należne na dzień bilansowy tylko 
wówczas, gdy Jednostka ma pewność, że wystąpi konieczność zapłaty odsetek; 
g) zobowiązania finansowe, których uregulowanie zgodnie z umową następuje drogą wydania aktywów finansowych innych niż środki pieniężne lub 
wymiany na instrumenty finansowe, wycenia się według wartości godziwej; 
h) środki pieniężne na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej;
i) kapitał podstawowy oraz pozostałe aktywa i pasywa wycenia się według wartości nominalnej.
Czynne rozliczania międzyokresowe kosztów:
w ciągu okresu sprawozdawczego przedmiotem rozliczeń międzyokresowych są między innymi:
koszty ubezpieczeń majątkowych, w przypadku których przyjmuje się zasadę,
że wartość poniesionych wydatków nieprzekraczających 3.500,00 zł można jednorazowo odnieść w koszty w momencie ich poniesienia,
naliczone z góry odsetki od kredytów i pożyczek,
naliczone z góry inne koszty finansowe,
inne koszty dotyczące następnych okresów sprawozdawczych (prenumeraty, przedpłaty).
W przypadku, gdy koszt nie ma istotnego wpływu na wynik finansowy, można go odpisać w całości  w koszty miesiąca, w którym został poniesiony.
Koszty podlegające aktywowaniu na koncie rozliczeń międzyokresowych rozliczane są proporcjonalnie do upływu czasu w kolejnych okresach 
obrotowych, których dotyczą.

Wycena  aktywów  i pasywów  wyrażonych  w walutach obcych:
a) Wycena na dzień bilansowy
Wyrażone w walutach obcych aktywa (z wyłączeniem udziałów w jednostkach  podporządkowanych  wycenianych metodą praw własności) wycenia 
się na dzień bilansowy po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski.
Wyrażone w walutach obcych pasywa wycenia się dzień bilansowy po obowiązującym 
na ten dzień średnim kursie ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski.
Na początek następnego okresu pod datą 1 stycznia roku następnego następuje zapis w pełni jednorazowo korygujący - storno ustalonych w w/w 
sposób różnice kursowe na dzień bilansowy rozrachunków wyrażonych w walutach obcych.
Zasady wyceny rozliczeń międzyokresowych przychodów i kosztów:
Rozliczenia międzyokresowe:
- równowartość otrzymanych środków na świadczenia, które nastąpią w przyszłych okresach (w tym otrzymane dotacje dotyczące działań 
realizowanych w przyszłych okresach)
- otrzymane dotacje lub inne środki pieniężne na sfinansowanie nabycia lub wytworzenia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych; 
zaliczone do rozliczeń międzyokresowych przychodów kwoty zwiększają równoległe do odpisów amortyzacyjnych -umorzeniowych przychody 
działalności podstawowej
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Fundacja „Dar Dla Potrzebujących” sporządza sprawozdanie finansowe w układzie określonym 
w „Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie szczegółowych 
zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami prawa handlowego, 
nieprowadzących działalności gospodarczej (Dz.U. Nr 137 z 2001 r. poz. 1539).



Drukowane programem DRUKI GOFIN Wydawnictwa Podatkowego GOFIN - www.Druki.Gofin.pl



Drukowane programem DRUKI GOFIN Wydawnictwa Podatkowego GOFIN - www.Druki.Gofin.pl

FUNDACJA DAR DLA 
POTRZEBUJĄCYCH 

31.12.2019

30 403,47
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6 581,24
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1 078,46

978,93
3 000,00
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101 999,33

101 999,33

102 978,26

32 983,47

32 983,47

142 224,56

27 819,14
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3 000,00
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79 625,40
13 412,06

13 412,06

175 208,03

102 978,26 175 208,03

2019 2018

zł
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FUNDACJA DAR DLA 
POTRZEBUJĄCYCH 

01.01.2019 - 31.12.2019

zł

2018

1 680 255,61

1 123 212,93

461 196,68

95 846,00
1 673 285,99

1 059 852,12

588 064,49

25 369,38

6 969,62

0,00

6 969,62

214,71

9 205,20

0,00

0,20

-2 021,07

-2 021,07

2018

1 944 486,39

1 944 486,39

0,00

0,00
1 785 889,36

1 752 262,20

0,00

33 627,16

158 597,03

0,00

158 597,03

660,72

443,68

0,00

18,10

158 795,97

158 795,97
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0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

79 625,40
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0,00

0,00
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0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zł

Liczba dołączonych opisów: 1 Liczba dołączonych plików: 1

"Informacja dodatkowa" sporządzana według załącznika nr 6 do ustawy o rachunkowości (ze względu na jej specyfikę) generalnie nie ma 
nadanej jako całości postaci ustrukturyzowanej. Tę część sprawozdania jednostka sporządza we własnym zakresie i dołącza jako element 
sprawozdania finansowego klikając na przycisk umieszczony poniżej. Informacja dodatkowa może być sporządzona w formacie pdf, csv, 
jpg, png, doc, docx, xls, xlsx, odt, ods, txt lub rtf. Struktury logiczne zamieszczone na stronie BIP Ministerstwa Finansów wymagają także 
dołączenia opisu do informacji dodatkowej, który należy zamieścić w sposób analogiczny.
W sytuacji gdy jednostka op zdecyduje się sporządzić "Dodatkowe informacje i objaśnienia" według załącznika nr 1 do ustawy o 
rachunkowości może je dołączyć jako element sprawozdania finansowego klikając na przycisk umieszczony poniżej.

Wyłącznie jeden punkt "Informacji dodatkowej", dotyczący rozliczenia różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym 
a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto ma nadaną ustrukturyzowaną formę - druk dostępny poniżej. Przy czym, druk ten 
wypełniają wyłącznie jednostki zobowiązane.
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