
WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1) nazwa i siedziba organizacji

FUNDACJA GREENPEACE POLSKA
02-386 WARSZAWA
UL. ALTOWA 4 
0000180402

2) czas trwania działalności organizacji, jeżeli jest ograniczony

3) okres objęty sprawozdaniem finansowym
od 01.01.2021 do 31.12.2021

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
Sprawozdanie finansowe sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności
gospodarczej przez jednostkę.
Nie stwierdzono okoliczności, które wskazują na zagrożenie kontynuowania 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 :2022-03-03

Omówienie przyjętych metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):
Zasady rachunkowości stosowane przez fundację, w tym wycen aktywów i pasywów,
określone zostały w ustawie z dnia 29.09.1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz.
351) oraz ustawie z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 2018, poz. 1491). W
szczególności przyjęto następujące zasady wyceny:
ŚRODKI TRWAŁE
Środki trwałe wyceniane są według cen nabycia, lub kosztów wytworzenia, lub wartości
przeszacowanej (po aktualizacji wyceny), pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub
umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
Odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe środków trwałych dokonuje się drogą
systematycznego, planowego rozłożenia jego wartości początkowej na ustalony okres
amortyzacji. Rozpoczęcie amortyzacji następuje w miesiącu następującym po miesiącu
oddania do użytkowania. Zakończenie amortyzacji następuje nie później niż z chwilą
zrównania wartości odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych z wartością środka
trwałego lub przeznaczenia go do likwidacji, z ewentualnym uwzględnieniem
przewidywanej przy likwidacji ceny sprzedaży netto.
Do ustalania okresu amortyzacji i rocznej stawki amortyzacyjnej stosowane są stawki
określone w przepisach podatkowych.
Fundacja GREENPEACE POLSKA stosuje liniową metodę amortyzacji. Posiadane przez
Fundację zespoły komputerowe amortyzowane są według stawki rocznej 30%.
Podstawą do ustalenia granicy zaliczania środka trwałego do środków trwałych o niskiej
jednostkowej wartości jest granica ustalona w przepisach podatkowych.
Środki trwałe o niskiej wartości jednostkowej, zaliczane są do materiałów i zaliczane do
kosztów w miesiącu zakupu.
NALEŻNOŚCI I ROSZCZENIA
Wycena należności w trakcie roku obrotowego następuje w kwocie wymaganej zapłaty.
Należności wyrażone w walucie obcej ujmowane są na dzień ich powstania po kursie
średnim ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia
roboczego poprzedzającego dzień powstania należności.
Wycena należności na dzień bilansowy następuje w kwocie wymagającej zapłaty z
zachowaniem zasady ostrożności.
Należności wyrażone w walutach obcych na dzień bilansowy wyceniane są po kursie
średnim ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na ten dzień.
ŚRODKI PIENIĘŻNE
Środki pieniężne w walucie polskiej wykazywane są w wartości nominalnej.
Środki pieniężne znajdujące się na rachunkach dewizowych i w kasach walutowych
wycenianie są w trakcie roku w sposób następujący:
• po kursie kupna stosowanym przez bank prowadzący rachunek jednostki (to jest BANK
PEKAO SA oddział w Warszawie) – w przypadku operacji sprzedaży walut;
• po kursie sprzedaży stosowanym przez bank prowadzący rachunek jednostki (to jest
BANK PEKAO SA oddział w Warszawie) – w przypadku operacji zakupu walut;
• po kursie średnim ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski z ostatniego
dnia roboczego poprzedzającego dokonanie operacji – w przypadku operacji otrzymania
należności;
• po kursie FIFO – w przypadku operacji zapłaty zobowiązań.
Aktywa pieniężne wyrażone w walutach obcych na dzień bilansowy wyceniane są po
kursie średnim ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na ten dzień.
ZOBOWIĄZANIA
Wycena zobowiązań w trakcie roku następuje w kwocie wymagającej zapłaty.
Zobowiązania wyrażone w walutach obcych ujmowane są na dzień ich powstania po
kursie średnim ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia
roboczego poprzedzającego dzień powstania zobowiązania.
Zobowiązania wyrażone w walutach obcych wyceniane są na dzień bilansowy po kursie
średnim ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski.
REZERWY
Rezerwy są to zobowiązania, których termin wymagalności lub kwota nie są jeszcze
pewne.
Fundacja tworzy rezerwy na niezafakturowane koszty dotyczące danego roku obrotowego
oraz na odprawy emerytalne. Rezerwa na odprawy emerytalne szacowana jest w
wysokości przewidywanych w przyszłości wypłat z tego tytułu, przy założeniu określonych
dla poszczególnych grup wiekowych pracowników wskaźników prawdopodobieństwa tych
wypłat oraz uwzględnieniu czynnika dyskontującego.
METODY WYCENY PRZYCHODÓW
Do przychodów Fundacji zalicza się otrzymane środki pieniężne ze źródeł określonych
odrębnymi przepisami i statutem, w tym otrzymane nieodpłatnie składniki majątku oraz
przychody finansowe, dotacje i subwencje.
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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

Aneta Pytkowska Alexander Egit, Robert Cyglicki
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