
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

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

FUNDACJA INDEX DO PRZYSZŁOŚCI UL. STAWOWA 5 7 40-095 KATOWICE KATOWICE ŚLĄSKIE

2) czas trwania działalności jednostki, jeśli jest ograniczony

czas trwania jednostki nie jest ograniczony

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

Na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego nie istnieją okoliczności czy zdarzenia, które świadczyłyby o istnieniu zagrożeń dla
kontynuowania przez jednostkę działalności w najbliższym okresie.

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

Przyjęte zasady rachunkowości a. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zas ad rachunkowości w sposób
przewidziany ustawą o rachunkowości b) Wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe. - Składniki majątku o wartośc i początkowej
powyżej 3.500 Zł spółka zalicza do środków trwałych lub wartości niematerialnych i p rawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych
aktywów. W momencie oddania do używania ustalany jest okres ekonomicznej użyteczności dla każdego nabytego składnika aktywów, który
to decyduje o okresie amortyzacji. Dokonywanie odpisów am ortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po
miesiącu oddania składnika do używania. Na każdy dzień bilansowy dokonuje się weryfikacji przyjętego okresu ekonomicznej uż yteczności
każdego składnika (tj. środka trwałego i wartości niematerialnej i prawnej). Zmiana prz yjętego okresu skutkuje zmianą kwoty dokonywanych
odpisów amortyzacyjnych począwszy od pierwszego dnia następnego roku obrotowego. Odpisów a mortyzacyjnych od maszyn i urządzeń
spółka dokonuje metodą liniową. Zestawienia finansowe pkt. 1 – 5 c) Inwestycje długoterminowe - Wyceniane są według cen nabycia
pomniejszonych o odpisy spowodowane trwałą utratą ich wartości. Pożyczki długoterminowe wyceniane są w kwocie wymagającej zapłaty. d)
Zapasy Zapasy są wykazywane w bilansie w wartości netto tj. pomniejszonej o odpisy aktualizujące. Zapasy wyceniane są według cen zakupu
/ nabycia lub kosztu wytworzenia nie wyższych od cen sprzedaży netto. Poszczególne grupy zapasów są wyceniane w następujący sposób:
materiały , półprodukty i produkty w toku , produkty gotowe. Tabele nr 7 do nr 10 e) Należności Należności długoterminowe, należności
krótkoterminowe i roszczenia wykazywane są w kwocie wymagającej zapłaty pomniejszonej o odpisy aktualizujące wartość należności.
Odpisy aktualizacyjne zostały dokonane w oparciu o analizę struktury wiekowej sald należności z uwzględnieniem stopnia ryzyka, jakie wiąże
się z daną należnością. Nale żności wyrażone w walutach obcych wyceniane są na dzień bilansowy po średnim kursie ustalonym dla danej
waluty przez Narodowy Bank Polski. Tabela nr 4 f) Środki pieniężne w gotówce oraz zgromadzone na rachunkach bankowych -wycenia się i
ujmuje w wart ości nominalnej. Środki pieniężne wyrażone w walucie obcej wyceniane są po średnim kursie ustalonym dla danej waluty przez
Narodowy Bank Polski. g) Rezerwy i bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów Spółka t worzy rezerwy na pewne lub prawdopodobne
straty oraz na jeszcze nieponiesione, lecz przypadające n a rok obrotowy, (zgodnie z zasadą współmierności), koszty.

Data sporządzenia: 2019-03-31

Data zatwierdzenia: 2019-06-17

Kazimiera Witkowska Anna Skrzyńska, Agnieszka Skiba

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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