
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

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

REGIONALNA FUNDACJA ROZWOJU "SERCE" UL. HANDLOWA 2A 36-100 KOLBUSZOWA KOLBUSZOWA
PODKARPACKIE

2) czas trwania działalności jednostki, jeśli jest ograniczony

Czas trwania jednostki jest nieograniczony.

3) okres objęty sprawozdaniem finansowym

01.01.2019-31.12.2019

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 finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności statutowej Fundacji w latach następnych.

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

Bilans i Rachunek Zysków i Strat zawierają informacje w zakresie ustalonym w załączniku nr 6 do ustawy o rachunkowości. 
Nie sporządza się zestawienia zmian w funduszu własnym.
Nie sporządza się rachunku przepływów pieniężnych.
Przyjęte zasady(politykę) rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania
operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów i pasywów ( wtym także dokonywania odpisów amortyzacyjnych i umorzeniowych),
ustala się wynik finansowy i sporządza sprawozdanie finansowe tak, aby za kolejne lata informacje z nich wynikające były porównywalne. 
Rachunek zysków i strat sporządzany jest w postaci porównawczej.
Zgodnie z art. 50 ustawy o rachunkowości sprawozdanie finansowe sporządzone jest w formie uproszczonej wdług zał.nr 6 do w/w ustawy.
Aktywa i pasywa wycenia się według następujacych zasad:
1. wartości niemnaterialne i prawne wycenia się wg cen nabycia lub kosztów wytworzenia dla kosztów prac rozwojowych, poniejszonych o
skumulowane odpisy umorzeniowe oraz o ewentualne odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Wartości niematerialne i prawne amortyzowane są
metodą liniową.
2.środki trwałe wycenia się wg cen nabycia lub koszcie wytworzenia po aktualizacji wyceny składników majątku poniejszonych o
skumulowane odpisy umorzeniowe oraz o ewentualne odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Do amortyzacji środków trwałych i wartości
niematerialnych i prawnych stosuje się stawki przewidziane w wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych stanowiących załącznik do do ustawy
o podatku dochodowym od osób prawnych.
3.inwestycje krótkoterminowe - według ceny nabycia lub ceny (wartości) rynkowej, zależnie od tego która z nich jest niższa,
4. rzeczowe składniki aktywów obrotowych - wg ceny nabycia
5. należności i udzielone pożyczki - w kwocie wymagalnej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności 
6.zobowiązania - w kwocie wymagalnej zapłaty
7.rezerwy - w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości
8.kapitały(fundusze) własne oraz pozostałe aktywa i pasywa - w wartości nominalnej.

Wynik finansowy ustala się wg zasad określonych w art.47 ust.3a Ustawy o rachunkowości.

Data sporządzenia: 2020-06-30

Data zatwierdzenia: 2020-06-30

        Druk: NIW-CRSO



Monika Kilian Ewa Nowak

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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