
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

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

FUNDACJA "RAK 'N' ROLL - WYGRAJ ŻYCIE" UL. WILANOWSKA 313A 02-665 WARSZAWA WARSZAWA MAZOWIECKIE

2) czas trwania działalności jednostki, jeśli jest ograniczony

Czas nie jest ograniczony.

3) okres objęty sprawozdaniem finansowym

Rok obrotowy od 1.01.2019 do 31.12.2019

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 zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej w dającej się przewidzieć przyszłości. Nie istnieją
okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności przez jednostkę.

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

Do wyceny aktywów i pasywów zastosowano przepisy wyceny przewidziane dla jednostek kontynuujących działalność wymienione w art. 28
– 41 ustawy o rachunkowości:

środki trwałe i wartości niematerialne i prawne wycenia się wg cen nabycia lub kosztów wytworzenia, pomniejszonych o odpisy
amortyzacyjne, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty ich wartości;
należności wyceniane są w kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożności;
towary w cenie nabycia ;
zobowiązania wyceniane są w kwocie wymagającej zapłaty;
środki pieniężne w PLN wykazywane są w wartości nominalnej, w walucie obcej wyceniane są zgodnie z art. 30 ustawy o
rachunkowości
Wyrażone w walutach obcych operacje gospodarcze ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich przeprowadzenia odpowiednio
po kursie średnim ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski z dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania
przychodu lub poniesienia kosztu
Fundacja nie tworzy rezerw na świadczenia pracownicze

Wynik finansowy za rok obrotowy ustala się za pośrednictwem konta 860. Odrębnie ustala się wynik na działalności statutowej i na działalności
gospodarczej. Na stronę debetową konta wynik finansowy przeksięgowuje się wszystkie koszty poniesione w danym roku obrotowym. Na
stronie kredytowej ewidencjuje się przychody uzyskane zarówno z działalności statutowej jak i działalności gospodarczej

 Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (tekst jednolity
Dz.U. nr 76 z 2002r. z późniejszymi zmianami). Bilans oraz rachunek zysków i strat zostały sporządzone zgodnie z załącznikiem nr 6 do
ustawy.
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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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