
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

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

FUNDACJA WSPIERANIA ROZWOJU "JA TEŻ" UL. MARIANA SMOLUCHOWSKIEGO 7/45, 80-214 GDAŃSK gmina:
GDAŃSK, województwo: POMORSKIE

KRS: 0000441123

 

2) czas trwania działalności jednostki, jeśli jest ograniczony

N/D

3) okres objęty sprawozdaniem finansowym

Data od 2018-01-01

Data do 2018-12-31

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

Zakładamy kontynuację działalności. Nie istnieją okoliczności wskazujące 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 prowadzi Politykę Rachunkowości zgodnie z Ustawą o Rachunkowości oraz rozporządzeniami
wydanymi na jej podstawie. W przypadku nie uregulowania istotnych zagadnień powyższymi aktami,

kierownik jednostki decyduje w formie pisemnej o zastosowanym rozwiązaniu, opisując to rozwiązanie w
informacji dodatkowej przy sporządzaniu sprawozdania finansowego. Rokiem obrotowym Fundacji jest
rok kalendarzowy i jest stosowany również do celów podatkowych. Okresy sprawozdawcze, które
wchodzą w jego skład to miesięczne okresy sumowania obrotów na kontach księgi głównej w celu
ustalenia poziomu uzyskiwanych przychodów i kosztów oraz ustalania zaliczki na PDOP dla potrzeb
podatkowych, obliczane w rachunku narastającym od początku roku do końca każdego miesiąca w
formie pomocniczego zestawienia. Księgi rachunkowe prowadzone są przez zewnętrzne Biuro
Rachunkowe. Zdarzenia na kontach księgi głównej grupuje się, a konta księgi głównej uzupełnia się
ewidencją szczegółową, zgodnie ze strukturą danego konta ustaloną w Planie Kont. Symbole kont
syntetycznych mają od trzech do pięciu cyfr.

Wyceny aktywów i pasywów na dzień bilansowy dokonuje się zgodnie z zasadami zawartymi w Ustawie
o Rachunkowości.

1. Wartośc stanu końcowego środkow pienięznych w walutach obcych wycenia się według metody
pierwsze przyszło-pierwsze wyszło FIFO.

2. Instrumenty finansowe: udziały w innych jednostkach oraz inne inwestycje zaliczone do aktywów
trwałych wycenia się według wartości godziwej, Udziały w jednostkach podporządkownych wycenia się
według praw własności. Inwestycje krótkoterminowe wycenia się według ceny (wartości) rynkowej, a
krótkoterminowe inwestycje dla których nie istnieje aktywny rynek wycenia sięwedług wartości godziwej.

3. Przedmioty o wartości początkowej nie przekraczające jednostkowo kwoty 1500 zł wpisuje się w
miesiącu ich zakupu w koszty działalności, jako użycie materiałów. Przedmioty o wartości poczatkowej
wyższej jednostkowo od 1500 do 3500 wprowadza się do ewidencji wyposażenia, środków trwałych i
amortyzuje jednorazowo.

        Druk: NIW-CRSO



4. Przedmioty o okresie używania dłuższym niż rok i wartości równej i powyżej 3500 zł wprowadza się
do ewidencji środków trwałych i amortyzuje się według zasad i stawek podatkowych.

5. Środki trwałe są amortyzowane metodą liniową, za pomocą stawek podatkowych począwszy od
miesiąca następującego po miesiącu ich przekazania do użytkowania.

 

5. Fundacja sporządza rachunek zysków i strat (wyników) zgodnie z załą. nr 6 Ustawy o Rachunkowości
, sporządzany będzie na koniec roku obrotowego według stanu na dzień bilansowy, tj. 31 grudnia
każdego roku, lub inny dzień bilansowy wymieniony w Ustawie o Rachunkowości.

Sprawozdanie finansowe jest sporządzane na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych oraz na inny dzień
bilansowy wymieniony w Ustawie o Rachunkowości.

Sprawozdanie finansowe Fundacji Wspierania Rozwoju JA TEŻ składa się z: •

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, • Bilansu, • Rachunek zysków i strat • Dodatkowych
informacji i objaśnień. Dane liczbowe w sprawozdaniu finansowym wykazuje się w złotych i groszach.

Data sporządzenia: 2019-03-28

Data zatwierdzenia:

Beata Kornet
Małgorzata Bulczak 
Iwona Simon-Rożeńska 
Magdalena Dawidowska

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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