Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
1) nazwa, siedziba i adres oraz numer we właściwym rejestrze sądowym albo ewidencji
FUNDACJA "OTWARTYCH SERC" IM. BOGUSŁAWY NYKIEL OSTROWSKIEJ STASZICA 6 38-400 KROSNO KROSNO
PODKARPACKIE
2) czas trwania działalności jednostki, jeśli jest ograniczony
Nieograniczony.
3) okres objęty sprawozdaniem finansowym
01-01-2019 do 31-12-2019
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.
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
Dla firmy rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy. Firma prowadzi ewidencję i rozliczanie kosztów według rodzaju i sporządza rachunek
zysków i strat w wersji porównawczej. Środki trwałe są wyceniane według wartości początkowej na podstawie faktur w momencie
przekazania do użytkowania, a na dzień bilansowy według cen zakupu pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne .Zapasy towarów objęte są
ewidencją ilościowo-wartościową. Wycenia się je kosztach zakupu. Środki pieniężne wykazuje się według wartości nominalnej.

Środki trwałe są wyceniane wg wartości początkowej na podstawie faktur w momencie przekazania do użytkowania. Zasada ta obowiązuje
dla środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, których wartość początkowa jest wyższa niż 10.000,00 pln.
Środki trwałe wykazane w bilansie wycenia się według wartości netto tzn. w wartości początkowej pomniejszonej o odpisy amortyzacyjne.

na koniec roku obrotowego wszystkie koszty i przychody ujmuje się na koncie wynik finansowy. Wynik ustala się poprzez porównanie sumy
przychodów i kosztów.

Sprawozdanie finansowe zawiera wszelkie informacje określone w art.48 ustawy o rachunkowości z dnia 29.09.1994 r. firma sporządza bilans
i rachunek zysków i strat w wersji uproszczonej dla jednostek mikro w wersji porównawczej.

Przy sporządzaniu bilansu i rachunku zysków i strat zastosowano uproszczenia. Bilans i rachunek zysków i strat wykazuję się w postaci
skumulowanej.
Uproszczenie polega na wykazywaniu danych z mniejszym ich wyodrębnieniem.
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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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