
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

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

DOBRE MEDIA NOWEJ EWANGELIZACJI FRANCISZKAŃSKA 1 75-247 KOSZALIN KOSZALIN ZACHODNIOPOMORSKIE

2) czas trwania działalności jednostki, jeśli 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

Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku i zostało sporządzone przy założeniu
kontynuowania działalności gospodarczej przez najbliższy rok obrotowy i nie istnieją istotne okoliczności wskazujące  na zagrożenie
kontynuowania działalności przez fundację.

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

Metoda wyceny aktywów i pasywów

 

Wartości niematerialne i prawne, środki trwałe oraz środki trwałe w budowie wyceniane są według zasad określonych ustawa o
rachunkowości i stawek amortyzacyjnych przewidzianych ustawą o podatku dochodowym osób prawnych tj. wg ceny nabycia.

Należności długoterminowe i krótkoterminowe są wyceniane w kwocie wymaganej zapłaty  bez naliczania odsetek od nieterminowych
płatności.

Zapasy towarów i materiałów wyceniane są na poziomie cen zakupu.

Środki pieniężne w kasie i na rachunku bankowym wyceniane są według wartości nominalnej.

Fundusze są wyceniane w wartościach nominalnych.

Zobowiązania ustala się na poziomie wartości wymaganej płatności.

Ewidencja kosztów prowadzona jest w układzie rodzajowym i wg miejsc ich powstawania. Stosowana jest metoda uproszczonej ewidencji
obrotu towarami i materiałami, zgodnie z zasadami określonymi w art. 17 ust4 pkt4 ustawy o rachunkowości.

Fundacja nie tworzy rezerw na zobowiązania.
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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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