
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

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

FUNDACJA ZGROMADZENIA BRACI ALBERTYNÓW SKAWIŃSKA 6 31-066 KRAKÓW KRAKÓW MAŁOPOLSKIE

KRS 0000355019

2) czas trwania działalności jednostki, jeśli jest ograniczony

Czas trwania działalności Fundacji Zgromadzenia Braci Albertynów nie jest ograniczony

3) okres objęty sprawozdaniem finansowym

Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.

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 finansowe sporządzono przy założeniu kontynuowania prowadzenia działalności Fundacji i nie są znane okoliczności i zdarzenia,
które świadczyłyby o istnieniu poważnych zagrożeń dla kontynuowania działalności w najbliższym okresie. Dlatego sprawozdanie sporządzono
przy założeniu, że działalność będzie kontynuowana w okresie nie krótszym niż jeden rok.

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

Na dzień sporządzenia sprawozdania sprawozdania finansowego poszczególne składniki aktywów i pasywów wyceniono zgodnie z zasadami
określonymi w ustawie o racunkowości, przy zachowaniu zasady ciągłości, i tak:

1. Środki trwałe amortyzowane są metodą liniową, przy zastosowaniu stawek odpowiadających przewidywanemu okresowi gospodarczego
użytkowania środka trwałego,

2. Niskocenne przedmioty, wyposażenie o wartości do 10.000 zł odpisywane są w koszty jednorazowo w miesiącu oddania do użytkowania,

3. Materiały drobne zakupione i otrzymane bezpłatnie na potrzeby działalności statutowej, a także działalności gospodarczej, wydawane są
bezpośrednio po otrzymaniu do zużycia i odpisywane w 100% w koszty,

4. Należności i zobowiązania krajowe wykazywane są w kwocie wymagającej zapłaty, natomiast zagraniczne wyceniane są według średniego
kursu NBP z dnia poprzedzającego dzień poniesienia kosztu,

5. Na dzień bilansowy środki pieniężne wyrażone w złotych wyceniane są w wartości nominalnej, a wyrażone w walutach obcych przeliczone
są na złote według średniego kursu NBP,

6. Fundusze wyceniane są według ich wartości nominalnej,

7. Rozliczenia międzyokresowe (aktywa) ujmowane sa w wartości nominalnej poniesionych kosztów (wydatków),

8. Pozostałe aktywa i pasywa są wyceniane według ich wartości nominalnych,

9. Koszty ewidencjonuje się w układzie rodzajowym i kalkulacyjnym,

10. Wynik finansowy prezentowany jest w kalkulacyjnym rachunku zysków i strat,

11. Sprawozdanie finansowe sporządzono wg załącznika nr 6 do ustawy o rachunkowości dla jednostek, o których mowa w art. 3 ust. 2
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie,

12. Księgi rachunkowe prowadzi Biuro Rachunkowe.

        Druk: NIW-CRSO



Data sporządzenia: 2020-03-31

Data zatwierdzenia: 2020-06-30

Maria Fujawa Jerzy Antoni Moroz

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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