
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

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

FUNDACJA BRACI GOLEC z siedzibą w Milówce przy ul. Jagiellońskiej 38, została zarejestrowana 3 października 2003 roku w Sądzie
Rejonowym w Bielsku-Białej pod numerem  KRS 0000175069.

2) czas trwania działalności jednostki, jeśli jest ograniczony

Czas trwania działalności Fundacji jest nieograniczony.

3) okres objęty sprawozdaniem finansowym

Sprawozdanie finansowe objęło okres od 01.01.2018r. do 31.12.2018

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 sporządzone zostało przy założeniu kontynuowania działalności statutowej w dającej się przewidzieć
przyszłości. Na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego nie stwierdza się istnienia okoliczności wskazujących na zagrożenie
kontynuowania działalności przez Fundację.

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 rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji
gospodarczych, wyceny aktywów i pasywów w tym także dokonywania odpisów amortyzacyjnych i umorzeniowych, ustalania wyniku
finansowego i sporządzania sprawozdań finansowych tak, aby za kolejne lata informacje z nich wynikające były porównywalne. Wykazane w
księgach rachunkowych na dzień ich zamknięcia stany aktywów i pasywów należy ująć w tej samej wysokości w otwartych na następny rok
obrotowy księgach rachunkowych.

Wycena aktywów i pasywów:

A. Wartości niematerialne i prawne, środki trwałe

Wycena bilansowa: według wartości netto, tzn. w wartości początkowej pomniejszonej o dokonane odpisy umorzeniowe i aktualizujące.
Środki trwałe o wartości do 9.999,00 zł są amortyzowane jednorazowo. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się od miesiąca
następującego po miesiącu oddania wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych do używania. Odpisy amortyzacyjne dokonywane
są jednorazowo w miesiącu oddania do użytkowania z tym, że suma odpisów amortyzacyjnych dokonywanych w pierwszym roku
podatkowym, w którym zostały środki trwałe wprowadzone do ewidencji, nie może przekroczyć wartości tych odpisów amortyzacyjnych za
okres od ich wprowadzenia do ewidencji do końca tego roku podatkowego.

B. Rzeczowe aktywa obrotowe

Metody prowadzenia ewidencji: metoda ilościowo-wartościowa ciągła, w której dla każdego składnika ujmuje się obroty i stany w
jednostkach naturalnych i pieniężnych. Wycena na dzień bilansowy: według cen nabycia.                                         

1. Należności i roszczenia

Należności wycenione są w wartości netto. Wycenione zostały w kwocie wymagającej zapłaty z zachowaniem zasad ostrożności.

 

1. Zobowiązania

Zobowiązania wykazane zostały w bilansie w kwocie wymagalnej zapłaty. W roku obrotowym, za który sporządzane jest sprawozdanie
finansowe w Fundacji nie wystąpiły zobowiązania przedawnione i nie umorzone.

1. Inwestycje krótkoterminowe

Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wyceniono według wartości nominalnej.

1. Fundusze własne
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Fundusze własne oraz pozostałe aktywa i pasywa wycenione w wartości nominalnej ujmując je w księgach rachunkowych według rodzajów i
zasad określonych przepisami prawa.

1. Ustalenie wyniku finansowego

Wynik finansowy na całokształcie działalności statutowej obejmuje różnicę między przychodami z działalności statutowej a kosztami związanymi
z realizacją zadań statutowych. Powiększony o pozostałe przychody operacyjne  i przychody finansowe oraz pomniejszony odpowiednio o
koszty operacyjne i koszty finansowe. Wynik finansowy w Fundacji ustalony został według wariantu kalkulacyjnego

Data sporządzenia: 2019-03-23

Data zatwierdzenia: 2019-06-30

Edyta Pastor Łukasz Golec, Paweł Golec

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


	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

