Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
1) nazwa, siedziba i adres oraz numer we właściwym rejestrze sądowym albo ewidencji
FUNDACJA PRZYJACIÓŁ DZIECI Z CHOROBAMI SERCA UL. MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ 9 41-800 ZABRZE ZABRZE
ŚLĄSKIE
2) czas trwania działalności jednostki, jeśli jest ograniczony
Fundacja została powołana na czas nieokreślony
3) okres objęty sprawozdaniem finansowym
01.01.2018-31.12.2018r.
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
Sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności.
Niezdiagnozowane zostały okoliczności, które wskazywałyby na zagrożenia dla kontynuowania przez organizację 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
Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne
Wartości niematerialne i prawne — nabyte przez jednostkę prawa majątkowe o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym
niż rok wycenia się na dzień bilansowy według wartości początkowej ustalonej w cenie nabycia
pomniejszonej o dotychczasowe
umorzenie. W przypadku nieodpłatnego otrzymania wartości niematerialne i prawne wyceniane są według cen rynkowych. Odpisy
amortyzacyjne wartości niematerialnych i prawnych dokonywane są liniowo przez przewidywany okres uzyskiwania z nich korzyści od
miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia do używania do miesiąca, w którym następuje zrównanie wartości początkowej z amortyzacją,
lub wcześniej w dacie likwidacji lub zbycia przy zastosowaniu stawek amortyzacyjnych z wykazu rocznych stawek amortyzacyjnych
określonych ustawą z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych z późn.zm.
Wartości niematerialne i prawne o niskiej jednostkowej wartości początkowej (do 3500zł) zaliczane są jednorazowo w koszty w miesiącu
oddania ich do używania.
Środki trwałe są amortyzowane przez okres ich przewidywanego użytkowania przy zastosowaniu metody liniowej od miesiąca następującego
po miesiącu przyjęcia do używania do miesiąca, w którym następuje zrównanie wartości początkowej z amortyzacji lub wcześniej w dacie
likwidacji lub zbycia przy zastosowaniu stawek amortyzacyjnych wykazu rocznych stawek amortyzacyjnych określonych ustawą z dnia 15
lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych z późn.zm.
Środki trwałe o niskiej jednostkowej wartości początkowej (od 1.001 zł do 3.500 zł) amortyzowane są jednorazowo w 100% w miesiącu
oddania ich do używania. Znajdują się one w rejestrze środków trwałych. Środki trwałe o wartości poniżej 1000,00 zł są jednorazowo
zaliczane do kosztów zużycia materiałów w miesiącu oddania do użytkowania.
Wykazane w bilansie na koniec roku obrotowego aktywa i pasywa wyceniono następującymi metodami wyceny:
1) środki trwałe według wartości początkowej po pomniejszeniu o dotychczasowe odpisy umorzeniowe
2) należności w kwotach wymaganej zapłaty;
3) środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej;
4) zobowiązania w kwotach wymagających zapłaty;
5) Inwestycje krótkoterminowe
Środki pieniężne w kasje i na rachunku bankowym oraz inne środki pieniężne, w tym lokaty terminowe w banku o terminie
zapadalności krótszym niż 3 miesiące Fundacja wycenia według wartości nominalnej, łącznie z odsetkami dopisanymi
bank do lokaty. Inne aktywa finansowe Fundacja wycenia w cenie nominalnej.
6) zobowiązania w kwotach wymagających zapłaty;
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przez

Wynik finansowy stanowi różnicę pomiędzy osiągniętymi przychodami a poniesionymi kosztami. Wynik finansowy ustala się według zasad
określonych w art. 42 ust. 1 ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 poz. 330 z późn. zm.)
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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
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