Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
1) nazwa, siedziba i adres oraz numer we właściwym rejestrze sądowym albo ewidencji
FUNDACJA "PRZYJAZNY DOM DZIECKA" SANDOMIERSKA 126 25-324 KIELCE KIELCE ŚWIĘTOKRZYSKIE
2) czas trwania działalności jednostki, jeśli jest ograniczony
NIEOGRANICZONY
3) okres objęty sprawozdaniem finansowym
01.01.2018r.-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 przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.
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
Przyjęte zasady rachunkowości stosuje się w sposóvb ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji
gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów i pasywów, ustala się wynik finansowy i sporządza sprawozdanie finansowe tak, aby za kolejne
lata informacje z nich wynikiające były porównywalne. Środki Trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen zakupu. Do
środków trwałych o wartości początkowej przekraczającej kwotę 10000 zł stosuje się odpis amortyzacyjny zgodnie z ustawą o podatku
dochodowym od osób prawnych. Jeżeli ustawa o podatku dochodowym tak stanowi amortyzacja wynosi 100 %.
Do środków trwałych o wartości początkowej od 5001,00 zł do 10000,00 zł stosuje się odpis amortyzacyjny w wysokości 100% w miesiącu
wprowadzania środka trwałego do użytkowania. Niskocenne składniki majątkowe długotrwałego użytkowania o wartości do kwoy 5000,00 zł
zalicza się bezpośrednio w koszt zużycia materiałów w miesiącu nabycia i księguje z pominięciem ewidencji bilansowej. Należności i
zobowiązania wycenia się w kwocie wymaganej do zapłaty. Posiadane przez Organizację środki finansowe w walucie polskiej wycenia się
według wartości nominalnej. Bilans sporządzono według metody netto, tj. wartość poszczególnych pozycji składników aktywów wynika z ich
wartości księgowej, skorygowanej o dotychczas dokonane odpisy umorzeniowe. Rachunek zysków i strat został sporządzony przy
zastosowaniu tzw. metody drabinkowej czyli pionowego ujęcia pozycji tworzących wynik finansowy netto jednostki.
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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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