
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

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

FUNDACJA "SOKÓLSKI FUNDUSZ LOKALNY" PL. KOŚCIUSZKI 9/1 16-100 SOKÓŁKA SOKÓŁKA PODLASKIE KRS
0000026308 NIP 050679990

2) czas trwania działalności jednostki, jeśli jest ograniczony

Nie dotyczy

3) okres objęty sprawozdaniem finansowym

od 01-01-2019 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

Kontynuwanie działalności, brak  okoliczności wskazujących zagrożenie 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

ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKORZĄDZANE JEST WG ZAŁĄCZNIKA NR 6 DO USTAWY O
RACHUNKOWOŚCI DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH OKREŚLONYCH W ART.3 UST.2 USTAWY O
DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE
Metody wyceny aktywów i pasywów:
- aktywa i pasywa - wycena
- inwestycje długoterminowe - wycena w wartości niższej z dwóch : cena (wartość) rynkowa lub cena nabycia
-krótkoterminowe aktywa finansowe - wycena w wartości niżsej z dwóch: cena (wartość) rynkowa lub cena nabycia
- należności długoterminowe i krótkoterminowe - kwota wymagalnej zapłaty
- inwestycje krótkoterminowe - wycena w wartości niższej z dwóch: cena(wartość) rynkowa lub cena nabycia
- środki pieniężne - w wartości nominalnej
- kapitały (fundusze) własne - w wartości nominalnej wynikającej z ksiąg rachunkowych
- zobowiązania, kredyty bankowe - kwota wymagalnej zapłaty
- rezerwy - w uzasadnionej, wiarygodnej oszacowanej wartości
-pozostałe aktywa i pasywa - w wartości nominalnej
- rozliczenie międzyokresowe kosztów - w wartości nominalnej, z zachowaniem zasady ostrożności
- rozliczenia między okresowe przychodów - w wartości nominalnej
Wynik finansowy ustala się za pomocą rachunku zysku i strat na podstawie załącznika nr 6 do ustawy o rachunkowości.
Roczne sprawozdanie finansowe Fundacji składa się z :
1 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
2 Bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2019 r.
3 Rachunku zysków i strat na dzień 31.12.2019r.
4 Informacji dodatkowej

Data sporządzenia: 2020-03-31

Data zatwierdzenia: 2020-06-16

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP: 2020-06-24
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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

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP: 2020-06-24
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