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1. Informacje ogólne
a) Nazwa fundacji: FUNDACJA NORMALNE MIASTO - FENOMEN
b) Jednostka działa jako fundacja.
c) Siedzibą fundacji jest Łódź
d) Jednostka została wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy, XX Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000327680
e) Jednostce nadano numer statystyczny REGON 100664085
2. Czas trwania fundacji jest nieoznaczony.
3. Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01.01.2016 do 31.12.2016.

Jednostka

nie

posiada

wewnętrznych

jednostek

organizacyjnych

samodzielnie

sporządzających sprawozdania finansowe.

4. Sprawozdanie finansowe fundacji zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania
działalności gospodarczej w okresie co najmniej 12 miesięcy po dniu bilansowym w zakresie
działalności statutowej.
W okresie sprawozdawczym, za który sporządzono sprawozdanie finansowe, FUNDACJA
NORMALNE MIASTO - FENOMEN nie połączyła się z żadną inną jednostką gospodarczą.

5. Przyjęte zasady polityki rachunkowości oraz metody wyceny aktywów i pasywów.
Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29
września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 330 z późn. zm.).

Rachunek zysków i strat FUNDACJA NORMALNE MIASTO - FENOMEN sporządziła w wariancie
porównawczym.
Fundacja nie sporządza rachunku przepływów pieniężnych.
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Rzeczowe aktywa trwałe
Wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe są rozpoznawane, jeżeli jest prawdopodobne, że
w przyszłości spowodują one dopływ do fundacji korzyści ekonomicznych, które mogą być
bezpośrednio powiązane z tymi aktywami. Wycena wartości niematerialnych i prawnych oraz
środków trwałych następuje według cen sprzedaży netto możliwych do uzyskania, nie wyższych od
cen ich nabycia lub kosztu wytworzenia pomniejszonych o umorzenie i odpisy z tytułu trwałej utraty
wartości. Aktywa amortyzowane są przez okres odpowiadający szacowanemu okresowi ich
ekonomicznej użyteczności. Stawki amortyzacyjne ustalone zostały zgodnie z okresami ekonomicznej
użyteczności. Rozpoczęcie amortyzacji następuje nie wcześniej niż po przyjęciu wartości
niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych do użytkowania.

Środki trwałe o niskiej jednostkowej wartości początkowej, to znaczy poniżej 3 500,00 zł, odnoszone
są jednorazowo w koszty.

Zapasy
Zapasy są wyceniane według niższej z dwóch wartości: ceny nabycia lub kosztu wytworzenia nie
wyższych od ceny sprzedaży netto na dzień bilansowy. Zapasy ujmowane są w bilansie w wartości
netto, tj. pomniejszone o wartość odpisów aktualizujących. Odpisy aktualizujące ujmuje się w
pozostałych kosztach operacyjnych. Rozchód materiałów odbywa się według metody FIFO.

Należności
Należności wykazuje się w kwocie wymaganej zapłaty pomniejszonej o odpisy aktualizujące. Wartość
należności aktualizuje się, uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez
dokonanie odpisu aktualizującego, zaliczanego odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych
lub do kosztów finansowych – zależnie od rodzaju należności, której dotyczy odpis aktualizujący.

Należności umorzone, przedawnione lub nieściągalne, od których nie dokonano odpisów
aktualizujących ich wartość lub dokonano odpisów w niepełnej wysokości, zalicza się odpowiednio do
pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych.

Transakcje wyrażone w walutach obcych są przeliczane na złote polskie przy zastosowaniu kursu
obowiązującego w dniu poprzedzającym dzień zawarcia transakcji lub kursu określonego w
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towarzyszącym danej transakcji kontrakcie terminowym.

Na dzień bilansowy aktywa i pasywa wyrażone w walutach obcych są przeliczane na złote polskie przy
zastosowaniu obowiązującego na ten dzień średniego kursu ustalonego dla danej waluty przez NBP.
Powstałe z przeliczenia różnice kursowe ujmowane są odpowiednio w pozycji przychodów lub
kosztów finansowych lub w przypadkach określonych przepisami, kapitalizowane w wartości
aktywów.

Środki pieniężne
Środki pieniężne w banku i w kasie wyceniane są według wartości nominalnej.

Rozliczenia międzyokresowe
Fundacja dokonuje czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów, jeżeli dotyczą one przyszłych
okresów sprawozdawczych. Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów dokonywane są w wysokości
prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy.

Rezerwy
Rezerwy ujmowane są wówczas, gdy na fundacji ciąży istniejący obowiązek (prawny lub zwyczajowy)
wynikający ze zdarzeń przeszłych i gdy jest pewne lub wysoce prawdopodobne, że wypełnienie tego
obowiązku spowoduje konieczność wypływu środków uosabiających korzyści ekonomiczne, oraz gdy
można dokonać wiarygodnego oszacowania kwoty tego zobowiązania.

Zobowiązania
Zobowiązania wycenia 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 – według wartości godziwej.

Przychody
Przychody uznawane są w takiej wysokości, w jakiej jest prawdopodobne, że fundacja uzyska korzyści
ekonomiczne, które można wiarygodnie wycenić.

Przychody są ujmowane w momencie, gdy znaczące ryzyko i korzyści wynikające z prawa własności
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towarów bądź produktów zostały przekazane nabywcy. Przychody obejmują należne lub uzyskane
kwoty ze sprzedaży, pomniejszone o podatek od towarów i usług (VAT) – jeżeli wystąpi.

Przychody ze świadczenia usług długoterminowych są rozpoznawane proporcjonalnie do stopnia
zakończenia usługi pod warunkiem, że jest możliwe jego wiarygodne oszacowanie. Jeżeli nie można
wiarygodnie ustalić efektów transakcji związanej ze świadczeniem usług długoterminowych,
przychody ze świadczenia tych usług są rozpoznawane tylko do wysokości poniesionych kosztów z
tego tytułu, o ile z umowy wynika prawdopodobieństwo, że zostaną pokryte w pełnej wysokości.

Przychody z tytułu odsetek są rozpoznawane w momencie ich naliczenia (przy zastosowaniu
efektywnej stopy procentowej), jeżeli ich otrzymanie nie jest wątpliwe.

Sporządzono:
Aleksandra Gortych

Łódź, data 31.03.2017r.
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