
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1) nazwa, siedziba i adres oraz numer we właściwym rejestrze sądowym albo ewidencji

FUNDACJA SPOŁECZNOŚCI EWANGELIZACJI DZIECI DWORCOWA 18 43-211 PIASEK PIASEK ŚLĄSKIE

KRS 0000178591

2) czas trwania działalności jednostki, jeśli jest ograniczony

3) okres objęty sprawozdaniem finansowym

01.01.2018 do 31.12.2018

4) czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez jednostkę w dającej się przewidzieć
przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności

5) omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), ustalenia wyniku
finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru

Fundacja spełnia warunki przewidziane w ustawie o rachunkowości dla jednostek pożytku publicznego, w związku z tym stosuje uproszczenia
przewidziane dla tych jednostek, w tym uproszczony wzór sprawozdania finansowego wg zał. nr 6 do ustawy o rachunkowości. Przyjęto
zasadę odpisywania w koszty wartości materiałów i towarów w momencie ich zakupu, połączone z ustaleniem na koniec każdego miesiąca
stanu składników tych aktywów i korekty kosztów o wartość tego stanu. Rezerwy na zobowiązania - nie są tworzone. Księgi rachunkowe są
prowadzone za pomoca programu komputerowego Ramzes.

Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne wycenia się wg cen zakupu. Do amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i
prawnych stosuje się stawki przewidzine w wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych stanowiących załącznik do ustawy o podatku
dochodowym od osób prawnych, amortyzację liniową stosuje się do wszystkich nie umorzonych środków trwałych i wartości niematerialnych i
prawnych. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne do 1.500 PLN są amortyzowane jednorazowo. Do wyceny materiałów i towarów
stosuje się ceny zakupu. Należności i zobowiązania - wycenia się wg wartości nominalnej. Środki pieniężne w walucie wycenia się wg kursu
średniego NBP z dnia poprzedzającego dzień wyceny.

Na łaczny wynik finansowy składa się: - wynik na działalności statutowej, - wynik na działalności gospodarczej, - wynik na działalności
operacyjnej pozostałej, - wynik na działalmności finansowej. Fundusz podstawowy tworzony jest z osiągnietego , nie podzielonego zysku z lat
ubiegłych. Zysk zwieksza fundusz podastawowy a strata zmniejsza. Fundusz jest wykorzystywany wyłacznie w celach statutowych.

Data sporządzenia: 2019-03-30

Data zatwierdzenia: 2019-05-06

Ryszard Baron Łukasz Gruszczyński

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

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

        Druk: NIW-CRSO


	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

