
 

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego  

Fundacji im. Brata Alberta 

 

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

ewidencji: 

 

Fundacja im. Brata Alberta, Radwanowice 1, 32-064 Rudawa KRS 0000028246. 

 

2) Czasu trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony:  

 

Fundacja im. Brata Alberta funkcjonuje nieprzerwanie od 13.04.1988r. 

 

3) Okresu objęty sprawozdaniem finansowym: 

 

Sprawozdanie obejmuje okres od 01.01.2018r. do 31.12.2018r. 

 

4) Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu 

kontynuowania działalności gospodarczej 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 

Fundacji, w dającej się przewidzieć przyszłości oraz nie występują okoliczności wskazujące 

na zagrożenie dla kontynuowanie działalności. 

 

5) Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny 

aktywów i pasywów (także amortyzacji), pomiaru wyniku finansowego oraz 

sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa 

pozostawia jednostce prawo wyboru. 

 

 Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się według ceny 

nabycia, kosztów wytworzenia pomniejszone o odpisy amortyzacyjne z tym, że 

środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne otrzymane nieodpłatnie, 

wycenia się na podstawie decyzji właściwego organu według wartości określonych 

w decyzji, a otrzymane na podstawie darowizny według umowy darowizny lub ceny 

rynkowej na dzień otrzymania darowizny. Środki trwałe podlegają umarzaniu w 

równych ratach (metodą liniową) na podstawie aktualnego planu amortyzacji 

według stawek amortyzacyjnych określonych zgodnie z okresem ich ekonomicznej 

użyteczności 

 należności wycenia się w kwotach wymagalnej zapłaty, 



 środki pieniężne wykazuje się w wartości nominalnej, 

 kapitały (fundusz) własne ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości 

nominalnej, według ich rodzaju i zasad określonych przepisami prawa. 

 rozliczenia międzyokresowe przychodów obejmują w szczególności wartość 

otrzymanych środków w części przypadające na przyszłe okresy sprawozdawcze.  

 wynik finansowy został ustalony zgodnie  z ust o rachunkowości według załącznika 

nr 6.  

Sprawozdanie finansowe jest sprawozdaniem łącznym obejmującym sprawozdania 

jednostek wchodzących w skład Fundacji im. Brata Alberta. 
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