
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

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

SZCZECINECKA FUNDACJA NA RZECZ OSÓB POSZKODOWANYCH W WYPADKACH KOMUNIKACYJNYCH UL.
WARCISŁAWA IV 16 78-400 SZCZECINEK SZCZECINEK ZACHODNIOPOMORSKIE

2) czas trwania działalności jednostki, jeśli jest ograniczony

Czas trwania działalności jednostki jest nieograniczony

3) okres objęty sprawozdaniem finansowym

2019.01.01 - 2019.12.31

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

Roczne sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności przez co najmniej 12 kolejnych
miesięcy i dłużej. Nie są nam znane żadne okoliczności, które wskazywałyby na istnienie zagrożeń dla kontynuowania przez Stowarzyszenie
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

- przyjęte zasady (politykę) rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania
operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów i pasywów ( w tym także dokonywania odpisów amortyzacyjnych umorzeniowych),
ustala się wynik finansowy i sporządza się sprawozdanie finansowe tak, aby za kolejne lata informacje z nich wynikające były porównywalne.

- środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się po cenie nabycia, przy czym wytworzone we własnym zakresie wycenia się po
koszcie wytworzenia. Wartości te pomniejszane są o odpisy amortyzacyjne i odpisy z tytułu trwałej utraty wartości

 

- środki trwałe o wartości powyżej 10.000 zł. amortyzuje się według stawek wynikających z rocznych stawek amortyzacyjnych, stanowiących
załącznik do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

- obiekty mające cechy środków trwałych o przewidywanym okresie użytkowania ponad 1 rok, ale o cenie nabycia powyżej 3.500 zł a niższej
niż 10.000 zł. podlegają zaliczeniu w 100 %  w koszty w miesiącu ich wydania do użytkowania

- odpisy amortyzacyjne naliczane są zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych , w/g wykazu rocznych stawek
amortyzacyjnych (załącznik do ustawy z dnia 9 czerwca 2000r., poz. 700)

- środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się wg wartości nominalnej

- należności i zobowiązania w walucie polskiej wykorzystywane są wg wartości podlegającej zapłacie ; w walucie obcej ujmuje się w księgach
rachunkowych po średnim kursie kupna –sprzedaży dla danej waluty stosowanej przez Narodowy bank Polski.

Data sporządzenia: 2020-03-16
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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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