Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
1) nazwa, siedziba i adres oraz numer we właściwym rejestrze sądowym albo ewidencji
KALWARIA PAKOSKA RYNEK 4 88-170 PAKOŚĆ PAKOŚĆ KUJAWSKO-POMORSKIE
2) czas trwania działalności jednostki, jeśli jest ograniczony
Czas trwania działalnosci nie jest ograniczony.
3) okres objęty sprawozdaniem finansowym
01.01.2019 - 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 zostalo sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez jednostke w dającej się przewidzieć przyszłości oraz nie
istnieją okoliczności wskazujace na zagrozenie 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
Fundacja posiada środki finansowe tylko w walucie polskiej, które wyceniane są według wartości nominalnej.
Należności wyceniane są w kwocie wymagajacej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożności.
Zobowiazania wyceniane są w kwocie wymagajacej zapłaty.
Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej wyższej niż 1000 zł i nieprzekraczajacej 10000 zł zaliczane są do
środków trwałych niskocennych, wpisywane do ewidencji środków trwałych i uznawane jednorazowo za koszt zużycia materiału w miesiącu
oddania do uzytkowania. Składniki majatkowe o wartości nie przekracząjacej 1000 zł nie są ujmowane w ewidencji środków trwałych i
bezpośrednio odnoszone są w koszty zuzycia materiałów w miesiącu zakupu.
Wynik finansowy jest ustalany według wariantu porównawczego.
Ewidencja i rozliczanie kosztów ogólnego zarządu prowadzi sie według rodzajów na kontach zespołu 4.
Sprawozdanie finansowe Fundacja sporządza według załącznika nr 6 do ustawy o rachunkowaści.
Fundacja nie stosuje przepisów wydanych na podstawie art. 81 ust. 2 pkt 4 ustawy o rachunkowości dotyczacych szegółowych zasad
uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych.
Fundacja odstępuje od ustalania aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego
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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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