
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

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

FUNDACJA "SPRZYMIERZENI Z GROM" ŚWIĘTOKRZYSKA 32 1U95 00-116 WARSZAWA WARSZAWA MAZOWIECKIE

2) czas trwania działalności jednostki, jeśli jest ograniczony

Okres trwania działalności Fundacji nie jest określony w Statucie

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

Roczne sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności przez jednostkę. Nie są znane okoliczności, które
wskazywałyby na istnienie zagrożeń kontynuowania przez jednostkę 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

Poszczególne składniki aktywów i pasywów wycenia się następująco:

1. a) Wartość zakupionych materiałów i usług wg cen zakupu brutto;
2. b) Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wg cen zakupu brutto;
3. c) Amortyzację środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych prowadzi się zgodnie ze stawkami przewidzianymi w

ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych;
4. d) Zobowiązania i należności w rozliczeniach z dostawcami, odbiorcami i budżetem wycenia się w kwotach wymagających zapłaty;
5. e) W rozliczeniach z kontrahentami zagranicznymi, wartość kontraktu wycenia się na podstawie średniego kursu NBP obowiązującego

w dniu zakupu/sprzedaży; różnice kursowe wynikające z rozliczenia kontraktu ustala się poprzez porównanie wartości zakupu/sprzedaży
z zapłatą liczoną wg kursu bankowego obowiązującego w dniu operacji bankowej.

Poszczególne składniki aktywów i pasywów wycenia się następująco:

1. a) Wartość zakupionych materiałów i usług wg cen zakupu brutto;
2. b) Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wg cen zakupu brutto;
3. c) Amortyzację środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych prowadzi się zgodnie ze stawkami przewidzianymi w

ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych;
4. d) Zobowiązania i należności w rozliczeniach z dostawcami, odbiorcami i budżetem wycenia się w kwotach wymagających

zapłaty;
5. e) W rozliczeniach z kontrahentami zagranicznymi, wartość kontraktu wycenia się na podstawie średniego kursu NBP

obowiązującego w dniu zakupu/sprzedaży; różnice kursowe wynikające z rozliczenia kontraktu ustala się poprzez porównanie
wartości zakupu/sprzedaży z zapłatą liczoną wg kursu bankowego obowiązującego w dniu operacji bankowej.

Data sporządzenia: 2019-03-31

Data zatwierdzenia: 2019-06-28

Marek Piechnik Grzegorz Wydrowski

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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