
WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1) nazwa i siedziba organizacji
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0000223179

2) czas trwania działalności organizacji, jeżeli jest ograniczony

3) okres objęty sprawozdaniem finansowym
2018-01-01 do 2018-12-31

4) czy sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne 
jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe

5) czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności 
gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności 
wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności
Sprawozdanie finansowe sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez 
jednostkę. Nie stwierdzono okoliczności, które wskazują na zagrożenie kontynuowania działalności.
6) w przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło 
połączenie, prosimy wskazać, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek, 
oraz prosimy wskazać zastosowaną metodę rozliczenia połączenia (nabycia, łączenia udziałów)

7) omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów 
(także amortyzacji), pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania 
finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru
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Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo 
wyboru: 
Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany 
ustawą o rachunkowości.
Koszty działalności operacyjnej ujmowane są według rodzaju ich poniesienia. 
Jednostka prowadzi równocześnie ewidencję kosztów w zespole "5" w celach sprawozdawczych fundacji, 
będącej organizacją pożytku publicznego, w podziale na koszty statutowe odpłatne, koszty statutowe 
nieodpłatne, koszty działalności gospodarczej i koszty administracyjne.

Metody Wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji): 
Aktywa i pasywa wycenia się według zasad określonych ustawą o rachunkowości, przyjmując:
1. Do amortyzacji środków trwałych jednostka stosuje stawki przewidziane w Wykazie rocznych stawek 
amortyzacyjnych, stanowiących załącznik do ustawy podatkowej; środki trwałe jednostka amortyzuje metodą 
liniową,
2. Rozpoczęcie dokonywania odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych następuje w miesiącu następnym 
po miesiącu, w którym przyjęto te środki do użytkowania
3. Składniki majątku o okresie użytkowania dłuższym niż rok, ale o wartości początkowej nieprzekraczającej 
kwoty 10.000 zł odpisuje się bezpośrednio w koszty zużycia materiałów.
4. Stany, przychody i rozchody, objętych ewidencją ilościowo - wartościową materiałów i towarów wycenia się;
- materiały – w cenach zakupu, stosując metodę szczegółowej identyfikacji
- towary – w cenach zakupu, stosując metodę szczegółowej identyfikacji.

Sposób ustalania wyniku finansowego:
Wynik finansowy netto jest ustalany na dzień bilansowy na koncie 860 "Wynik finansowy". Oblicza się go jako 
różnicę pomiędzy sumą przychodów i zysków osiągniętych w danym okresie sprawozdawczym a sumą kosztów 
i strat poniesionych na uzyskanie tych przychodów oraz obowiązkowych obciążeń z tytułu podatku 
dochodowego.
Grupowanie kosztów działalności operacyjnej odnoszonych na wynik finansowy następuje wg rodzaju , a ich 
ewidencjonowanie odbywa się na kontach kosztów zespołu "4".

Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego: 
Jednostka sporządza sprawozdanie finansowe w postaci określonej w zał. nr 5 do ustawy o rachunkowości. 
Nie podlega ono obowiązkowi badania.
Niniejsze sprawozdanie finansowe zawiera dane finansowe za rok obrotowy 2018 oraz porównywalne dane za 
rok obrotowy 2017.
Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 września 1994 rok o 
rachunkowości.
Jednostka sporządza rachunek zysków i strat w układzie porównawczym.
W sprawozdaniu finansowym jednostka wykazuje zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich treścią ekonomiczną
W zakres sprawozdania finansowego wchodzą:
1. Bilans
2. Rachunek zysków i strat – wariant porównawczy
3. Informacja dodatkowa

Imię i nazwisko kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ 
wieloosobowy, wszystkich członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 
2 ustawy o rachunkowości

Imię i nazwisko osoby, której powierzono prowadzenie
ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust 2 ustawy o rachunkowości
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