
WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Sporządzono dnia:2017-06-29

1) nazwa i siedziba organizacji

FUNDACJA POMOCY EMERYTOM I RENCISTOM WOJSKOWYM
01-233 WARSZAWA
UL. JÓZEFA BEMA 87 11-12
0000137138

2) czas trwania działalności organizacji, jeżeli jest ograniczony

3) okres objęty sprawozdaniem finansowym
01.01.2016 - 31.12.2016

4) czy sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne 
jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe

5) czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności 
gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności 
wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności

6) w przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło 
połączenie, prosimy wskazać, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek, 
oraz prosimy wskazać zastosowaną metodę rozliczenia połączenia (nabycia, łączenia udziałów)

7) omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów 
(także amortyzacji), pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania 
finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru

Politykę rachunkowości reguluje Uchwała nr 14/2013 Zarządu Fundacji z dnia 20.11.2013 r. w sprawie 
przyjęcia zasad polityki rachunkowości. W uchwale przyjęto: 
  1. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy, a okresem rozliczeniowym w zakresie przychodów i kosztów są 
poszczególne miesiące roku. 
  2. System ewidencji księgowej:
 a/ księga główna handlowa
 b/ ewidencja pomocnicza (analityczna  w postaci kartoteki  w formie papierowej i rejestr elektronicznego w 
zakresie przychodów z darowizn i odpisu 1% od podatku dochodowego od osób fizycznych;
 c/ zasady funkcjonowania (kont syntetycznych i pomocniczych ) oparto na wydawnictwach "wzorcowy plan 
kont" i "rachunkowość fundacji i stowarzyszeń"
 d/ w pełni uwzględniono przepisy ustawy o ochronie danych osobowych i w zakresie przetwarzania danych.
  3. W zakresie wyceny aktywów i pasywów przyjęto że:
      a/ środki trwałe ewidencjonuje się według ceny nabycia powiększonej o podatek Vat. oraz pomniejszonej
          o upusty;
      b/ koszty bezpośrednie zakupu nie stanowią składnika ceny ewidencyjnej środków trwałych i są 
księgowane bezpośrednio w koszt działalności operacyjnej;
      c/ stawka umorzenia środków trwałych ustalana jest w wysokości określonej w przepisach ogólnych dla 
danych grup.
            Sporządzono 29.06.2016 r.

Druk: MPiPS


