
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

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

KATOLICKA FUNDACJA "ROZRADUJ SIĘ W PANU" UL. BARBARY JEZIORKOWSKIEJ 15 64-100 LESZNO, LESZNO
WIELKOPOLSKIE

2) czas trwania działalności jednostki, jeśli jest ograniczony

czas działalności jednostki 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

tak ( brak okoliczności wskazujących 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

Fundacja stosuje następujące zasady:

Środki trwałe – o wartości powyżej 10000 zł wycenia się według cen nabycia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne. Do amortyzacji stosuje
się stawki przewidziane w wykazie stawek rocznych. Stosuje się amortyzację liniową. Środki trwałe o wartości poniżej10000 zł wprowadza się
bezpośrednio w koszty.

Wartości niematerialne i prawne – o wartości powyżej 10000 zł wycenia się według cen nabycia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne.Do
amortyzacji stosuje się stawki przewidziane w wykazie stawek rocznych. Stosuje się amortyzację liniową. Wartości niematerialne i prawne o
wartości poniżej 10000 zł wprowadza się bezpośrednio w koszty.

Należności i zobowiązania - należności i zobowiązania w walucie polskiej wykazywane są według wartości podlegającej zapłacie.

Krajowe środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych - wycenia się według wartości nominalnej.

Fundusz statutowy – fundusze własne wycenia się na dzień bilansowy według ich rodzajów i zasad określonych przepisami statutu jednostki.

Ustalenie wyniku finansowego:

Wynik finansowy ustala się na podstawie wzoru dla organizacji pozarządowych.

Wynik finansowy – nadwyżkę przychodów nad kosztami przeznacza się na cele statutowe lub pokrycie strat z lat ubiegłych.

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone według załącznika nr 6 ustawy o rachunkowości.

Data sporządzenia: 2020-03-10

Data zatwierdzenia: 2020-03-16

Hanna Smoczyk Prezes Zarządu Fundacji 
Agnieszka Łaszczyńska

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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