
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1) nazwa, siedziba i adres oraz numer we właściwym rejestrze sądowym albo ewidencji

FUNDACJA IM. ADAMA WORWY UL. KRÓLOWEJ JADWIGI 48 34-400 NOWY TARG NOWY TARG MAŁOPOLSKIE

Numer identyfikacji podatkowej:  NIP 7352805918
Numer we właściwym rejestrze sądowym:  KRS 0000345171

2) czas trwania działalności jednostki, jeśli jest ograniczony

Nie dotyczy

3) okres objęty sprawozdaniem finansowym

Sprawozdanie finansowe sporządzane za okres od 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 finansowe sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę.
Nie stwierdzono okoliczności, które wskazują na zagrożenie 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

Omówienie przyjętych metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

Składniki majątku spełniające kryteria zaliczenia ich do środków trwałych, których cena nabycia wynosi od 3500 zł do 10 000 zł, ujmuje się w
ewidencji środków trwałych, ale ich wartość odpisuje się jednorazowo w ciężar kosztów amortyzacji z chwilą wydania do użytkowania. 
Do amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych stosuje się metodę liniową i stawki określone w załączniku do
updop.
Krótkoterminowe aktywa finansowe wycenia się po cenie nabycia nie wyższych od cen rynkowych; nie stosuje się przepisów rozporządzenia o
instrumentach finansowych

Ustalenia wyniku finansowego:
Wynik finansowy ustala się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości. Sprawozdanie finansowe sporządza się na dzień zamknięcia
ksiąg rachunkowych.
Należności i zobowiązania prezentowane są według wartości nominalnej. Środki pieniężne wycenia się według wartości nominalnej i na tą
pozycję składają się środki pieniężne w walucie polskiej w kasie gotówkowej oraz na rachunkach bankowych.

Sporządzenia sprawozdania finansowego:
Sprawozdanie finansowe sporządzono zgodnie z zał. nr 6 do ustawy o rachunkowości.

Data sporządzenia: 2020-06-30

Data zatwierdzenia: 2020-09-30

JOANNA JACHYMIAK ANNA ZGIERSKA

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

        Druk: NIW-CRSO
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