Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
1) nazwa, siedziba i adres oraz numer we właściwym rejestrze sądowym albo ewidencji
FUNDACJA POMOCY DZIECIOM Z CHOROBĄ NOWOTWOROWĄ PRZYBYSZEWSKIEGO 47 01-849 WARSZAWA
WARSZAWA MAZOWIECKIE
2) czas trwania działalności jednostki, jeśli jest ograniczony
Nie dotyczy
3) okres objęty sprawozdaniem finansowym
01.01.2018 - 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
Sprawozdanie ﬁnansowe zostało sporządzone przy założeniu kontnuowania działałności przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.
Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią 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 rachunkowości:
a) Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne
środki trwałe i wartości niematerialne i prawne wyceniane są według cen nabycia pomniejszone o odpisy umorzeniowe, a także odpisy z tytułu
trwałej utraty wartości. Składniki majątkowe o wartości ponad l0.000,00zł ujmowane są w ewidencji środków trwałych i amortyzowane są
liniowo stosując następujące stawki procentowe dla:
- sprzęt konputerowy 20% ,
- budynki i budowle 5%,
- adaptacja pomieszczeń biurowych 33%,
- lokale 5%,
- środki transportu 20%
- meble 20%,
- prawo wieczystego użytkowania 10%,
b) Należności
należności oraz roszczenia wykazywane są w kwocie wymagjącej zapłaty, pomniejszone o odpisy aktualizujące wartość należności;
c) Zobowiązania wykazywane są w kwocie wymagającej zapłaty,
d) Organizacja posiada środki ﬁnansowe w walucie polskiej i w walucie obcej EUR i USD. Środki w walucie polskiej wyceniane są według
wartości nominalnej, a środki w euro i USD wyceniane są według kursu średniego NBP z dnia poprzedzającego dzień wyceny.
e) Ustalenie wyniku ﬁnansowego
Rachunek zysków i strat sporządzany jest według wariantu kalkulacyjnego.
Dla ustalenia wysokości ponoszonych kosztów przypadających na poszczególne rodzaje działalności prowadzona jest ewidencja kosztów w
układzie funkcjonalnym(konta zespołu 5) z rozbudowaną analityką rodzajową.
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f) Sprawozdanie ﬁnansowe obejmuje:
- bilans
- rachunek zysków i strat w wariancie kalkulacyjnym
- informację dodatkową
Organizacja sporządza sprawozdanie finansowe dla organizacji pozarządowych, określonych w art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie, zgodnie z załącznikiem 6 do ustawy o rachunkowości.
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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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