Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
1) nazwa, siedziba i adres oraz numer we właściwym rejestrze sądowym albo ewidencji
FUNDACJA "DIGNITAS ET SPES" UL. NAWROT 114 216 90-029 ŁÓDŹ ŁÓDŹ ŁÓDZKIE
2) czas trwania działalności jednostki, jeśli jest ograniczony
nieograniczony
3) okres objęty sprawozdaniem finansowym
za okres 01.01.2018 r. - 31.12.2018 r.
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 kontynuowania działalności przez Fundacje 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
Sprawozdanie finansowe sporządzono wykazując informacje w zakresie ustalonym w załączniku nr 6 do ustawy o rachunkowości
- W roku obrachunkowym Fundacja Dignitas et Spes nie prowadziła działalności gospodarczej
- W celu ustalenia wyniku finansowego jednostka prowadzi ewidencję i rozliczanie kosztów na statutowe i administracyjne według rodzaju na
kontach zespołu ,,5" a odpowiadające im przychody na kontach zespołu" 7
- Przedmioty o okresie używania dłuższym niż rok, lecz o wartości jednostkowej nie przekraczającej 5.000 zł amortyzuje się jednorazowo w
następnym miesiącu po przyjęciu ich do użytkowania
- Środki trwałe są amortyzowane metodą liniową za pomocą stawek podatkowych
- Jednostka sporządza rachunek zysków i strat w wariancie kalkulacyjnym ze szczegółowością określoną w załączniku nr 6 do ustawy
- W przypadku uzasadnionego braku możliwości uzyskania zewnętrznych obcych dowodów źródłowych stosuje się dowód zastępczy w
postaci dokumentu poświadczającego przyjęcie towaru lub wykonanie usługi wystawionego przez uprawnioną osobę oraz akceptowanego
przez Skarbnika Fundacji
- Fundacja posiada tylko środki finansowe na rachunku bankowym w walucie polskiej i wycenia je według wartości nominalnej
- Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów:
należności i zobowiązania w kwocie wymagającej zapłaty
środki pieniężne według wartości nominalnej
środki trwałe - brak
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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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