
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

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

FUNDACJA PROMYK UL. ŚW. MARKA 21A 31-020 KRAKÓW KRAKÓW MAŁOPOLSKIE

2) czas trwania działalności jednostki, jeśli jest ograniczony

Czas trwania dzialalnosci jednostki nie jest ograniczony.

3) okres objęty sprawozdaniem finansowym

Od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.

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 sporządzone przy założeniu kontynuwaowania 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

Przy dokonaniu wyboru zasad i medod oraz sposobu prowadzenia ksiąg rachunkowych
spośród dopuszczalnych ustawą, dostosowując je do potrzeb jednostki zachowano:
- zasadę rzetelnego obrazu wynikającą z zapisów (art. 4 ust. 1 UoR),
- zasadę przewagi treści ekonomicznej nad formą prawną (art. 4 ust. 2 UoR),
- zasadę ciągłości (art. 5 ust. 1 UoR),
- zasadę kompletności (art. 20 ust. 1 UoR).
Do środków trwałych o wartości początkowej nieprzekraczającej 3.500 zł stosuje się odpis
amortyzacyjny w wysokości 100% od następnego miesiąca wprowadzenia środka trwałego do
użytkowania. Wycena środków trwałych następuje w wartości zakupu.
Aktywa i pasywa wycenia się po rzeczywistych kosztach, cenie nabycia lub koszcie
wytworzenia.
Fundacja dokonuje amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych raz w
roku na koniec roku obrotowego.

Data sporządzenia: 2020-03-20

Data zatwierdzenia: 2020-08-11

Anna Sułkowska Maria Zagajewska 
Rafał Perkowski

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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