
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

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

"LUDZIE SERCA" WANIORA 3A 11 41-703 RUDA ŚLĄSKA RUDA ŚLĄSKA ŚLĄSKIE

2) czas trwania działalności jednostki, jeśli jest ograniczony

NIE DOTYCZY

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

założenie kontynuowania 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

Jednostka jest fundacją .
1.Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.
-Wartości niematerialne i prawne wyceniane są na dzień wprowadzenia do ksiąg wg cen
nabycia, a na dzień bilansowy pomniejszone o odpisy umorzeniowe oraz odpisy z tytułu utraty
wartości.
-Środki trwałe ewidencjonowane są wg cen nabycia lub kosztu wytworzenia. Wartość
początkowa może być zwiększona z tytułu ulepszenia lub urzędowej aktualizacji wyceny. Na
dzień bilansowy wyceniane są według cen nabycia lub kosztu wytworzenia pomniejszonego o
odpisy umorzeniowe oraz odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
-Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne amortyzowane są zgodnie z zasadami
określonymi w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych – Fundacja nie posiada
wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych.
-Inwestycje krótkoterminowe ewidencjonowane są :
aktywa finansowane według cen nabycia
aktywa pieniężne według wartości nominalnej
-Fundacja nie posiada magazynów
-Należności i zobowiazania, w tym z tytułu pozyczek i kredytów ewidencjonowane są według
wartości nominalnej, a na dzień bilansowy według kwoty wymagającej zapłaty.
-Rozliczenia międzyokresowe ewidencjonowane są według wartości nomianlne.
-Koszty ewidencjnowane są w układzie rodzajowym oraz według poszczególnych działań
statutowych.

Fundacja nie prowadzi działalnosci gospodarczej
Wynik finansowy za rok obrotowy ustala się za pośrednictwem konta 860 „Wynik finansowy”.
• Wynik ustala się odrębnie na działalności statutowej .
• Wynik na całokształcie działalności stanowi łączny wynik na działalności statutowej .
• Nadwyżka przychodów nad kosztami zwiększa przychody następnego roku obrotowego,
nadwyżka kosztów nad przychodami zwiększa koszty następnego roku obrotowego (nadwyżka
przychodów nad kosztami może być przeznaczona na zwiększenie funduszu statutowego).

        Druk: NIW-CRSO



Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało w zł i gr, pełną szczegółowością rzeczową
określoną w zał nr 1 UoR i zawiera dane porównawcze wg art. 46, 47 i 48 UoR.
• Punktem wyjściowym do sporządzenia sprawozdania finansowego były prawidłowo
prowadzone księgi rachunkowe, po uzyskaniu zgodności analityki z syntetyka oraz zgodności
dzienników częściowych z obrotami i saldami księgi głównej.
• Zamknięte na dzień bilansowy księgi rachunkowe zawierają salda, które po uwzględnieniu
sald kont korygujących bądź aktualizujących zostały wykazane odpowiednio w sprawozdaniu
finansowym.
• Dowody księgowe i księgi rachunkowe oraz dokumenty inwentaryzacyjne zostały uprzednio
sprawdzone, odpowiednio zaksięgowane i chronologicznie uporządkowane

Data sporządzenia: 2020-03-25

Data zatwierdzenia: 2020-03-25

GABRIELA OLEKSY
IWONA SZNURA 
ALEKSANDRA TORBUS-WAWEŁCZYK 
ILONA ŚWITOŃ

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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