Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
1) nazwa, siedziba i adres oraz numer we właściwym rejestrze sądowym albo ewidencji
AKADEMIA LIDERÓW INNOWACJI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI FUNDACJA DR BOGUSŁAWA FEDERA ORZESZKOWA 2 05827 GRODZISK MAZOWIECKI GRODZISK MAZOWIECKI MAZOWIECKIE
2) czas trwania działalności jednostki, jeśli jest ograniczony
3) okres objęty sprawozdaniem finansowym
01.01.18 - 31.12.18
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 kontynuacji działalnosci, w dającej się przewidzieć przyszłości. Nie są znane
zagrożenia dla kontynuowania 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
I.Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy, krótsze okresy sprawozdawcze wchodzące w jego skład to miesięczne okresy sumowania
obrotów na kontach księgi głównej w celu ustalenia poziomu uzyskiwanych przychodów i kosztów oraz ustalenia wyniku finansowego dla
potrzeb podatkowych, o ile będzie istniał obowiązek składania deklaracji podatkowej CIT, obliczanie w rachunku narastającym od początku
roku do końca każdego miesiąca, bez sporządzania bilansu i rachunku zysków i strat.
II. Podział kosztów na statutowe i administracyjne: koszty przypisane bezpośrednio do działalności statutowej odnoszone są bezpośrednio na
realizowane zadania działalności statutowej, natomiast koszty administracyjne odnoszone są bezpośrednio na konta kosztów administracyjnych.
W przypadku kosztów administracyjnych wspólnych dzielone są wg procentowego zaangażowania w realizowanych zadaniach statutowych i
działaniach administracyjnych.
III. Zdarzenia na kontach księgi głównej grupuje się i uzupełnia się ewidencją szczegółową
IV. Konta ksiąg pomocniczych prowadzi się dla kont syntetycznych. Poszczególne operacje na kontach syntetycznych grupuje się w oparciu o
prowadzoną dla każdego konta szczegółową ewidencję analityczną.
V. Do celów ewidencji środków trwałych i WNIP oraz ich umorzenia prowadzi się oddzielny program WF-BEST.VI. Wyceny aktywów i
pasywów dokonuje się wg cen zakupu. Przedmioty o okresie używania dłuższym niż rok o wartości poccąatkowej nie przekraczajacej kwoty
2000 zł, odpisuje się w miesiącu ich zakupu w koszty działalności. Przedmioty o okresie używania dłuższym niż rok i o wartości początkowej
wyższej jednostkowo od 2000 zł, lecz nie przekraczającej kwoty 10000 zł, zalicza się do środków trwałych i amortyzuje się je w sposób
uproszczony, poprzez jednorazowy odpis w koszty w pełnej ich wartości w miesiącu ich przekazania do używania. Środki trwałe o wartości
przekraczajacej 10000 zł są amortyzowane metodą liniową, stosując zasady podatkowe. Zasady zaliczania wartości niematerialnych i
prawnych stosuje się podobnie jak przy środkach trwałych. Do wartości niematerialnych i prawnych powstałych z praw autorskich amortyzuje
się w okresie 2 lat.
VI. Fundacja działając w oparciu o art. 45 Ustawy dla jednostek, o któryh mowa w art. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie sporządza sprawozdanie finansowe okreslonew art. 46 pkt 6 Ustawy o Rachunkowosci tj. wg załacznika nr 6. VII. Rachunek
zysków i strat zawiera informacje w zakresie ustalonym w art. 47 pkt 6. Informacja dodatkowa zawiera dane i objasnienia odpowiadajace
warunkom okreslonym w art. 48 ust 1 pkt 5. Bilans oraz rachunek zysków i strat w postaci uproszczonej sporządzany jest na koniec każdego
roku obrotowego przy zastosowaniu wymogów dla organizacji pozytku publiczenego nie prowadzacej działalności gospodarczej.Fundacja
prowadzi ksiegi rachunkowe stosując kalkulacyjny rachunek zysków i strat tj. przy zastosowaniu kont wynikowych zespole 4 a następnie
przyporządkowuje do kont kalkulacyjnych zespołu 5 z podziałem na poszczególne realizowane zadania pożytku publicznego.
VIII. Wynik finansowy ustala się na podstawie zapisów na kontach wynikowych oraz uzgania z kontami w zespole kont kalkulacyjnych.
IX. Fundacja posiada status organizacji pożytku publiczego. Nie prowadzi działalności gospodarczej. Prowadzi wyłącznie działalność statutową
nieodpłatną pożytku publicznego. Podstawowy przedmiot działalności okresla statut.X. Sprawozdanie finansowe zostało sporzadzone wedłu
zasad przewidzianych dla organizacji pozarządowych nie działających w celu osiągnięcia zysku zgodnie z załacznikiem nr 6 do Ustawy o
rachunkowoći. Pomimi braku obowiązku wynikającego z art. 64 Ustawy o rachunkowości zostało poddane badaniu przez biegłego rewidenta.
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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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