Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
1) nazwa, siedziba i adres oraz numer we właściwym rejestrze sądowym albo ewidencji
FUNDACJA CENTRUM LECZENIA SZPICZAKA IGNACEGO ŁUKASIEWICZA 1 31-429 KRAKÓW KRAKÓW
MAŁOPOLSKIE
Numer w KRS 0000317005
2) czas trwania działalności jednostki, jeśli jest ograniczony
Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.

3) okres objęty sprawozdaniem finansowym
okres 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.
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 sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności w dającej się przewidzieć przyszłości. Nie są znane okoliczności
wskazujące na zagrożemie kontynuowania przez jednostkę 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
Sprawozdanie sporządzono na podstawie przepisów ustawy o rachunkowości z dnia 29.09.1994 r. z późniejszymi zmianami, z zastosowaniem
załącznika nr. 6.
Składniki majątku o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż 1 rok, których wartość przekracza kwotę 10.000,00 zł
zaliczane są do majątku trwałego Fundacji. Wartości niematerialne i prawne, środki trwałe oraz środki trwałe w budowie wycenia się według
cen nabycia lub kosztów wytworzenia. Odpisy amortyzacyjne dokonywane są przy zastosowaniu metody liniowej. Stosowane stawki
amortyzacyjne wynikają z załącznika do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
Krajowe środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej.
Nabyte lub wytworzone w ciągu roku obrotowego rzeczowe składniki zapasów ujmowane są według ceny nabycia lub kosztów wytworzenia.
Wartość rozchodu zapasów jest ustalana przy zastosowaniu metody pierwsze weszło - pierwsze wyszło.
Zapasy na dzień bilansowy wycenione są w cenie nabycia, zakupu lub wytworzenia. Produkty w toku - wyceniane są w koszcie wytworzenia.
Należności i zobowiązania w walucie polskiej wykazywane są według wartości podlegającej zapłacie. Fundusz statutowy ujmuje się w księgach
rachunkowych w wartości nominalnej.
Rezerwy – pozycja nie występuje W przypadku ponoszenia wydatków dotyczących przyszłych okresów sprawozdawczych Fundacja
dokonuje czynnych rozliczeń międzyokresowych. Fundacja dokonuje biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów w wysokości
prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy (wynikających ze świadczeń wykonanych na rzecz Fundacji
przez kontrahentów oraz z obowiązku wykonania związanych z bieżącą działalnością przyszłych świadczeń wobec nieznanych osób), których
kwotę można oszacować, choć data powstania jeszcze nie powstała. Do rozliczeń międzyokresowych biernych zalicza się przede wszystkim:
wartość wykonanych niezafakturowanych usług.
Rozliczenia międzyokresowe przychodów - nie wystąpiły. Na wynik finansowy składa się: wynik na działalności statutowej, wynik na
pozostałej działalności operacyjnej, wynik na działalności finansowej, wynik na całokształcie działalności. Fundacja stosuje metodę kalkulacyjną
pomiaru wyniku finansowego.
Przychody z działalności statutowej to kwoty uzyskane ze środków otrzymanych od darczyńców i osób wspierających działania Fundacji oraz
ze sprzedaży książek.
Sprawozdanie zostało zbadane przez biegłego rewidenta Annę Borowiec- Rogalską, Kancelaria Biegłego Rewidenta PROFIN, podpisane
07.06.2019 r.

Druk: NIW-CRSO

Sprawozdanie sporządzono w marcu 2019 roku. Następnie zostało skorygowane pod datą 09.05.2019 r., i przedstawione do audytu.

Data sporządzenia: 2019-03-29
Data zatwierdzenia: 2019-07-04
Katarzyna Niemojewska-Lemańska

Artur Jurczyszyn

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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