Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
1) nazwa, siedziba i adres oraz numer we właściwym rejestrze sądowym albo ewidencji
FUNDACJA "SPORTOWE KATOWICE" UL. BUKOWA 1A 40-108 KATOWICE KATOWICE ŚLĄSKIE
nr KRS 0000400821
2) czas trwania działalności jednostki, jeśli jest ograniczony
Czas trwania działaności jednostki jest nieograniczony
3) okres objęty sprawozdaniem finansowym
Okres objęty sprawozdaniem od 01.01.2018 r do 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 finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności w dającej się przewidzieć przyszłości , obejmujacej
okres nie krótszy niż 1 rok od dnia bilansowego w nie zmniejszonym istotnie zakresie.
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 "Sportowe Katowice" w 2018r prowadziła działalność statutową odpłatną i nieodpłatną oraz gospodarczą w zakresie świadczenia
usług marketingowych i parkingowych dla różnych podmiotów. Fundacja prowadzi księgi rachunkowe i sporządza sprawozdanie wg zasad
wymaganych dla jednostek gospodarczych tzn. stosuje przepisy ustawy o rachunkowości w pełnym jej zakresie. W księgach rachunkowych
wyodrębniono konta służące do ewidencji przychodów i kosztów w sposób umożliwiający prawidłowe ustalenie wyniku finansowego z
każdego rodzaju działności statutowej i gospodarczej. Dla każdego rodzaju wynik finnasowy jest ustalany wg zasad ogólnych i na dzień
bilansowy wszystkie salda kont wynikowych przenosi się na konto 860- wynik finansowy. Wynik ten w postaci zysku lub straty pozostaje na
koncie 860 do momentu zatwierdzenia sprawozdania finansowego przez Radę Fundacji. Fundacja jest podmiotem, który nie dąży do
systematycznego osiągania zysków a jeżeli taki zysk osiągnie to będzie on przeznaczony na realizację celów statutowych i dalsze świadczenie
usług w zakresie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży. Aktywa i pasywa wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy w sposób przyjęty
w polityce rachunkowości 1.Wartosci niematerialne i prawne wycenia się wg cen nabycia lub kosztów wytworzenia pomniejszonych o odpisy
amortyzacyjne 2. Środki trwałe wycenia się wg ceny nabycia ,zakupu lub kosztów wytworzenia danego środka trwałego pomniejszonych o
odpisy amortyzacyjne oraz odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Jeżeli cena nabycia , wytworzenia środka trwałego nie przekracza 10.000,zł jest on traktowany jako środek trwały niskocenny i jego wartość zostanie zarachowana w koszty . Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się
metodą liniową przez okres przewidziany dla użytkowania danego środka trwałego. 3. Należności z tytułu dostaw i usług wycenia się w
kwotach wymaganej zapłaty z uwzględnieniem odpisów z tytułu utraty wartości. 4. Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych
wykazuje się w wartości nominalnej. 5.Rozliczenia międzyokresowe kosztów stosuje się w wysokości poniesionych wydatków przypadajacych
na następne okresy obrachunkowe 6. Kapitały -Fundusze własne ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej wg ich
rodzajów i zasad określonych przepisami prawa i statutu. 7. Fundusze specjalne ujmuje się w księgach w wartosci nominalnej wg ich rodzajów
,zasad prawa , statutu i umów z fundatorami 8. Rezerwy - wycenia się na dzień bilansowy w wiarygodnie oszacowanej uzasadnionej wartości
ewentualnych zdarzeń przyszłych 9. Zobowiązania - wycenia się w kwotach brutto wymaganej zapłaty za dostarczone towary i usługi 10.
Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów stosuje się w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres
sprawozdawczy 11. Rozliczenia międzyokresowe przychodów obejmują w szczególności : - równowartość otrzymanych lub należnych od
kontrahentów środków pieniężnych z tyt. świadczeń , których wykonanie nastąpi w następnych okresach obrachunkowych, środki pieniężne
otrzymane na sfinansowanie, nabycie bądź wytworzenie we własnym zakresie środków trwałych . Zaliczane do rozliczeń międzyokresowych
przychodów kwoty zwiększają stopniowo pozostałe przychody operacyjne , równolegle do odpisów amortyzacyjnych , umorzeniowych
sfinansowanych z tych źródeł.
Zasady ustalania wyniku finansowego Fundacji : 1. Na wynik finansowy netto składają się : a/ wynik na działanosci statutowej odpłatneji nieodpłatnej b/ wynik na działanosci gospodarczej c/wyodrębnione koszty ogólnoadministracyjne i zarządu d/ wynik na pozostałej
działaności operacyjnej e/wynik na operacjach finansowych f/ obowiązkowe obciążenie wyniku finansowego z tyt. podatku dochodowego od
osób prawnych i płatności z nimi związanych 2. Wynik finansowy netto zwiększa bądź zmniejsza kapitał własny Fundacji.
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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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