Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
1) nazwa, siedziba i adres oraz numer we właściwym rejestrze sądowym albo ewidencji
FUNDACJA "ŻÓŁTY LATAWIEC" UL. WARSZAWSKA 133, 08-110 SIEDLCE, MAZOWIECKIE, KRS 0000484014
2) czas trwania działalności jednostki, jeśli jest ograniczony
Czas trwania działalności jednostki nie jest ograniczony.
3) okres objęty sprawozdaniem finansowym
Okres objęty sprawozdaniem finansowym od 01.01.2018 do 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 zostało sporządzone przy zasadzie kontynuacji działalności przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości i nie
istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez jednostkę działalności. Zakłada się, że w okresie nie krótszym niż jeden
rok od dnia bilansowego nie nastąpi likwidacja lub ograniczenie rozmiarów 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
Koszty ewidencjonuje się w zespole kosztów 400 Fundacji z wyodrębnionymi kosztami projektów.
Przychody ewidencjonuje się w zespole przychodów 760 z wyodrębnieniem działalności statutowej odpłatnej i nieodpłatnej, wpłat fundatroa,
darowizn, dotacji, 1% i pozostałych.
W ramach działalności statutowej odpłatnej wyodrębia się przychody z terapii i opinii, diagnoz, szkoleń i czesnego.

Wycena aktywów i pasywów:
Majątek trwały - cena nabycia pomniejszona o odpisy amortyzacyjne.
Majątek obrotowy (środki pieniężne) - wartość nominalna.
Majątek obrotowy (należności) - kwota wymaganej zapłaty z uwzględnieniem zasady ostrożności.
Zobowiązania - kwota wymagana do zapłaty.
Kapitały własne - wartość nominalna.

Amortyzacja:
Środki trwałe amortyzuje się metodą liniową, po ustaleniu stawek amortyzacyjnych.

Zasady rachunkowości przyjęte w jednostce stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach jednakowego grupowania operacji
gospodarczych i jednakowej wyceny aktywów i pasywów.

Wynik finansowy ustala się, a sprawozdanie finansowe sporządza tak, aby za kolejne lata informacje były porównywalne.
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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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