WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
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Firma, siedziba

Fundacja Kuźnia Kampanierów

Adres

ul. Pomorska 40
91-408 Łódź

KRS

0000530306

Czas trwania
działalności
Okres objęty
sprawozdaniem
finansowym

Czas działania jest nieograniczony.
Działalność rozpoczęto dnia 16.10.2014 r.
01.01.2018-31.12.2018

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania
działalności przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.
Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią
działalności.
Przyjęte zasady rachunkowości
 zasada rzetelnego obrazu wynikającą z zapisów (art. 4 ust.1 UoR),
 zasada przewagi treści ekonomicznej nad formą prawną (art. 4 ust. 2 UoR),
 zasada ciągłości (art. 5 ust. 1 UoR),
 zasada kontynuacji działalności (art. 5 ust. 2 UoR),
 zasada kompletności (art. 20 ust. 1 UoR).
Wycena aktywów i pasywów (także amortyzacji)
Aktywa i Pasywa wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy.
W okresie sprawozdawczym wg stanu na koniec roku obrotowego Fundacja posiadała następujące aktywa:
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe - wycenia się w wartości nominalnej, ustalonej przez
jednostkę na podstawie poniesionych wydatków.
Inwestycje krótkoterminowe, w szczególności: środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej.
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe - wycenia się w wartości nominalnej, ustalonej przez
jednostkę na podstawie poniesionych wydatków.
Kontynuacja
działalności

W okresie sprawozdawczym wg stanu na koniec roku obrotowego Fundacja posiadała następujące
pasywa:
Fundusz podstawowy - wycenia się wg wartości nominalnej.
Zysk (strata) netto - wycenia się wg wartości nominalnej.
Ustalenie wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego
Wynik finansowy stanowi różnicę pomiędzy osiągniętymi przychodami a poniesionymi kosztami. Wynik
finansowy ustala się według zasad określonych w art. 42 ust. 1 ustawa z dnia 29 września 1994 r.
o rachunkowości (Dz.U. 1994 Nr 121 poz. 591 z późn. zm.).
Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone z zastosowaniem art. 46 ust. 5 pkt 6, art. 47 ust. 4 pkt 6 oraz
art. 48 ust. 5 ustawy o rachunkowości (Dz.U. 1994 Nr 121 poz. 591 z późn. zm.).

………………….....................................
(Data i podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych)

………………….....................................
(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje
organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

