
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

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

FUNDACJA "BLIŻEJ SZCZĘŚCIA" UL. TOWAROWA 23 43-100 TYCHY TYCHY ŚLĄSKIE

Nr KRS 0000454216

Nr Regon 2432233629

Nr NIP  6462930363  

2) czas trwania działalności jednostki, jeśli jest ograniczony

Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.

3) okres objęty sprawozdaniem finansowym

Przedmiotowe sprawozdanie obejmuje okres od 1.01 2018 do 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 sporządzone zostało przy założeniu kontynuacji działalności przez Fundację w dającej się przewidzieć przyszłości,
oraz 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

1.Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości.

2.Wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe wyceniane są według cen nabycia lub kosztu wytworzenia pomniejszonych o umorzenie.
Do dokonywania odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych Fundacja
uwzględnia okresy ich ekonomicznej użyteczności. Odpisów amortyzacyjnych Fundacja dokonuje metodą liniową.

3.Środki trwałe w budowie wyceniane są według cen nabycia lub kosztów wytworzenia z uwzględnieniem podatku VAT nie podlegającego
odliczeniu, oraz odsetek i prowizji naliczonych na czas trwania budowy od kredytów służących finansowaniu danego środka.

4.Należności i roszczenia wykazywane są w kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny. Odpisy aktualizujące tworzy
się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty.

5.Zobowiązania wyceniono w kwocie wymagającej zapłaty. 

6.Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wyceniono według wartości nominalnej.

7.Jednostka nie tworzy rezerwy  z tytułu odroczonego podatku dochodowego w związku z występowaniem dodatnich różnic przejściowych, to
jest różnic, które spowodują zwiększenie podstawy obliczenia podatku dochodowego w przyszłości.  Jednostka tym samym nie tworzy aktywa
z tytułu odroczonego podatku dochodowego.Powyższe wynika z faktu, ze Jednostka jest zwolniona z podatku dochodowego jako organizacja
ze statusem OPP.
8. Rezerwy wyceniono w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości.
9. Fundusze własne oraz pozostałe aktywa i pasywa wyceniono w wartości nominalnej.       
                     

Data sporządzenia: 2019-03-25

Data zatwierdzenia: 2019-05-27

        Druk: NIW-CRSO



Mariola Frydrych Anna Gorzawska

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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