Sprawozdanie Finansowe
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
1) Nazwa, siedziba i adres
Nazwa organizacji:
Fundacja

Szafa Gra

Polska
mikołowski
Zwycięstwa
nr domu
26A
Miejscowość:
Ornontowice

Województwo:
Gmina:

śląskie
Ornontowice

nr lokalu
Kod pocz.
Poczta:

43-178
Ornontowice

Numer we właściwym rejestrze sądowym albo ewidencji
NIP:
6351833409
KRS:

0000504029

Kraj:
Powiat:
Ulica:

2) Wskazanie czasu trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony
Czas trwania działalności jednostki jest nieograniczony
3) Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym;
Data początkowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie:
Data końcowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie:
Data sporządzenia sprawozdania finansowego:
Wariant sprawozdania:

1.01.2018
31.12.2018
27.03.2019

Sprawozdanie sporządzone zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do ustawy o rachunkowości
4) Wskazanie, 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
jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości. Nie istnieją okoliczności wskazujące na
zagrożenie kontynuowania przez nią działalności
5) Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia
jednostce prawo wyboru, w tym: metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji),
ustalenia wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego
Organizacja sporządza sprawozdanie finansowe dla organizacji pozarządowych, określonych w art.
3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zgodnie z załącznikiem 6 do
ustawy o rachunkowości
Do środków trwałych o wartości początkowej przekraczającej kwotę 10.000 zł stosuje się odpis
amortyzacyjny zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych. Jeżeli ustawa o
podatku dochodowym od osób prawnych tak stanowi, amortyzacja wynosi 100%. Amortyzacji
dokonuje się od następnego miesiąca wprowadzenia środka trwałego do użytkowania.

Do środków trwałych o wartości początkowej od 10.000 zł stosuje się odpis amortyzacyjny w
wysokości 100% od następnego miesiąca wprowadzania środka trwałego do użytkowania.
Niskocenne składniki majątkowe długotrwałego użytkowania o wartości do kwoty 5.000 zł zalicza
się do materiałów i księguje bezpośrednio w zużycie materiałów z pominięciem ewidencji
bilansowej. Aktywa i pasywa wycenia się po rzeczywistych kosztach, cenie nabycia lub koszcie
wytworzenia.

