
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

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

FUNDACJA "ZŁOTOWIANKA" WIDOKOWA 1 77-400 ZŁOTÓW ZŁOTÓW WIELKOPOLSKIE

2) czas trwania działalności jednostki, jeśli jest ograniczony

nie dotyczy

3) okres objęty sprawozdaniem finansowym

01.01.2019 - 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

Sprawodzanie zostalo sporządzone przy założeniu kontynuowania.

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

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, pomniejszonych o odpisy
amortyzacyjne lub umorzeniowe.
Środki trwałe o okresie używania dłuższym niż rok, lecz o wartości jednostkowej nie przekraczającej 3 500,00 zł odpisuje się w koszty pod
datą przekazania do używania w pełnej wartości początkowej, jako zużycie materiałów. Ewidencję tych przedmiotów prowadzi się
pozaksięgowo w sposób umożliwiający identyfikację każdego przedmiotu. 
Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o okresie używania dłuższym niż rok i o wartości jednostkowej powyżej 10.000,00 zł są
umarzane i amortyzowane metodą liniową za pomocą stawek podatkowych. Fundacja stosuje następujące roczne stawki amortyzacyjne dla
podstawowych grup środków trwałych:
Środki transportu i pozostałe środki transportu:
Z symbolem układu klasyfikacyjnego - 790- stawka amortyzacyjna 18 %, stawka jednorazowa 100 %
Z symbolem układu klasyfikacyjnego -744 - stawka amortyzacyjna 20 %
Z symbolem układu klasyfikacyjnego -790 - stawka amortyzacyjna18%
Wyposażenie techniczne dla prac biurowych:
Z symbolem układu klasyfikacyjnego – 803 – stawka amortyzacyjna stawka jednorazowa 100%
Kioski, budynki, baraki, domki kempingowe itp inne obiekty z tego rodzaju, tj. zadaszenia ochronne itp. różne obiekty wolnostojące,
niezwiązane w sposób trwały z gruntem.
Z symbolem układu klasyfikacyjnego – 806 – stawka amortyzacyjna stawka jednorazowa 100%

Data sporządzenia: 2020-03-30

Data zatwierdzenia: 2020-09-28
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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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