
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

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

"FUNDACJA NA RZECZ CHORYCH NA SM IM. BŁ. ANIELI SALAWY" DUNAJEWSKIEGO 5 31 - 133 KRAKÓW
MAŁOPOLSKIE NUMER KRS: 0000055578

2) czas trwania działalności jednostki, jeśli jest ograniczony

Roczne sprawozdanie sporządzono przy założeniu kontynuacji działalności przez Fundację, co najmniej 12 miesięcy i dłużej. Zarząd Fundacji
nie stwierdza na dzień podpisania sprawozdania finansowego faktów i okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuacji działalności w
dającej się przewidzieć przyszłości.

3) okres objęty sprawozdaniem finansowym

od 01-01-2019 do 31-12-2019

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 sporządzono przy założeniu kontynuacji działalności przez Fundację, co najmniej 12 miesięcy i dłużej. Zarząd Fundacji
nie stwierdza na dzień podpisania sprawozdania finansowego faktów i okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuacji działalności w
dającej się przewidzieć przyszłości.

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

Wykazane w bilansie na koniec roku obrotowego aktywa i pasywa wyceniono według zasad określonych Ustawą o rachunkowości. Podstawą
wyceny aktywów i pasywów na dzień bilansowy były:
- dla rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych – ceny ich nabycia, pomniejszone o odpisy amortyzacyjne,
- dla zapasów rzeczowych aktywów obrotowych – ich ceny nabycia,
- dla niespłaconych zobowiązań – kwoty wymagające spłaty na dzień bilansowy,
- dla środków pieniężnych w banku – ich wartość nominalna,
- dla należności – w kwocie wymaganej zapłaty,
- kapitały (fundusze) własne oraz pozostałe aktywa i pasywa – w wartości nominalnej.

W roku sprawozdawczym zachowano ciągłość bilansową i nie wprowadzono zmian dotyczących wyceny aktywów i pasywów.

Wynik finansowy jest wyrażony w mierniku pieniężnym jako rezultat działalności Fundacji osiągnięty w pewnym okresie. Wynik ten może być
dodatni albo ujemny. Wysokość wyniku finansowego zależy od:
- wyniku na działalności statutowej,
- pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych,
- przychodów i kosztów z tytułu operacji finansowych,
- zysków i strat nadzwyczajnych.
Porównanie przychodów z kosztami realizacji zadań statutowych daje możliwość ustalenia wyniku finansowego na działalności statutowej.
Wynik ten pomniejsza się o pozostałe koszty operacyjne, koszty finansowe, a zwiększa się przez dodatnie uzyskanych pozostałych
przychodów operacyjnych i przychodów finansowych. Efektem obliczeń jest ustalenie wyniku finansowego brutto na całokształcie działalności.
Ustalony wynik zmniejsza się o skutek poniesionych strat nadzwyczajnych, a zwiększa o zyski nadzwyczajne.
Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone na podstawie ksiąg rachunkowych, prowadzonych w roku obrotowym zgodnie z zasadami
rachunkowości. W sprawozdaniu finansowym ujęto zdarzenia gospodarcze zgodnie z treścią ekonomiczną. Ewidencję i rozliczenie kosztów
realizacji zadań statutowych prowadzi się w podziale na poszczególne projekty.

Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych Fundacja przyjęła następujące ustalenia:
- składniki majątku o wartości początkowej poniżej 3500,00zł Fundacja zalicza bezpośrednio w koszty zużycia materiałów,
- składniki majątku o wartości początkowej powyżej 3500,00zł Fundacja zalicza do środków trwałych lub wartości niematerialnych i
prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów.
Od tego rodzaju składników majątku Fundacja dokonuje odpisów amortyzacyjnych w miesiącu następnym po przyjęciu do użytkowania.
Przyjęte zasady stosuje się w sposób ciągłym dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych,
jednakowej wyceny aktywów i pasywów, oraz ustala się wyniki , sporządza sprawozdanie finansowe tak, aby za kolejne lata informacje były
porównywalne.

        Druk: NIW-CRSO



Data sporządzenia: 2020-06-30

Data zatwierdzenia: 2020-10-12

Aldona Rybkowska Dorota Stopa 
Aldona Rybkowska

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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