Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
1) nazwa, siedziba i adres oraz numer we właściwym rejestrze sądowym albo ewidencji
FUNDACJA "NIEINNI" UL. SPORTOWA 2 41-205 SOSNOWIEC SOSNOWIEC ŚLĄSKIE
2) czas trwania działalności jednostki, jeśli jest ograniczony
nieograniczony
3) okres objęty sprawozdaniem finansowym
01.01.2019r.-31.12.2019r.
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 finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.
Brak okoliczności wskazujących 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
1. Do środków trwałych zalicza się środki trwałe o wartości początkowej powyżej 10.000 zł.
2. Amortyzację środków trwałych o wartości powyżej 10 000 zł rozpoczyna się od miesiąca
następującego po miesiącu, w którym środki trwałe przyjęto do używania i stosuje się przez okres przyjęty w przepisach podatkowych i
według stawek określonych w tych przepisach –
metoda liniowa,
3. Składniki majątku o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok i wartości
początkowej nie wyższej niż 10 000 zł umarza się jednorazowo w miesiącu oddania do używania lub zalicza bepośrednio do kosztów zużycia
materiałów.
4. Do środków trwałych używanych stosuje się indywidualne stawki amortyzacji.
5. Obiekty użytkowane na podstawie leasingu i umów o podobnym charakterze stosuje się
rozwiązania określone w przepisach podatkowych.
6. Operacje gospodarcze, wyrażone w walutach obcych ujmuje się w księgach rachunkowych po kursie średnim ustalonym dla danej waluty
przez NBP na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień przeprowadzenia operacji.
7. Materiały odpisywane są jednorazowo w koszty bezpośrednio po zakupie. Nie prowadzi się magazynu materiałów i nie dokonuje zakupów
przewyższających bieżące potrzeby.
8. Stany i rozchody towarów handlowych, objęte ewidencją ilościowo-wartościową wycenia się według cen zakupu, a rozchodowuje w
drodze szczegółowej identyfikacji cen tych składników majątkowych.
Fundacja sporządza rachunek zysków i strat w wariancie porównawczym i ustala wynik finansowy metodą porównawczą. Koszty
podstawowej działalności operacyjnej są ewidencjonowane w tzn. układzie rodzajowym i według miejsca ich powstania (konta zespołu 4 i 5).
Na koniec roku obrotowego zamyka się konta wynikowe i na konto "wynik finansowy” następuje przeniesienie (przeksięgowanie) wszystkich
zrealizowanych lub należnych przychodów oraz kosztów związanych z tymi przychodami oraz strat i zysków nadzwyczajnych, a także podatku
dochodowego i innych obowiązkowych obciążeń wpływających na wynik.
Jeżeli konto "wynik finansowy” wykazuje saldo Ma, wtedy występuje zysk netto firmy za rok obrotowy. Saldo Wn konta wynik finansowy”
jest informacją o stracie netto.
Przy ustalaniu wyniku metodą porównawczą uwzględnia się tzw. zamknięty krąg kosztów
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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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