Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
1) nazwa, siedziba i adres oraz numer we właściwym rejestrze sądowym albo ewidencji
FUNDACJA WALKI Z CHOROBAMI NOWOTWOROWYMI IM. WERONIKI PAWLICKIEJ KOŚCIUSZKI 79 44-240 ŻORY
ŻORY ŚLĄSKIE
2) czas trwania działalności jednostki, jeśli jest ograniczony
Nieokreślony
3) okres objęty sprawozdaniem finansowym
01.01.2019 r. do 31.12.2019 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 finansowe zostało sporządzone przy załozeniu kontynuowania działalności przez jednostkę.
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
Wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia - nie występują.
Środki trwałe wycenia się według wartości początkowej pomniejszonej o wartość umorzenia - nie występują.
Rzeczowe składniki majątku obrotowego wycenia się według cen nabycia na dzień bilansowy - w roku obrotowym nie nastąpił jakikowiek
zakup w zakresie tej grupy aktywów.
Należności i zobowiazania wycenia się na dzień bilansowy wg kwoty wymagającej zapłaty.
Środki pieniężne oraz pozostałe aktywa wycenia się w wartości nominalnej.
Zmiany metod księgowości i wyceny dokonane w roku obrotowym wywierające istotny wpływ na sprawozdanie finansowe - nie wystąpiły.
Wartość gruntów użytkowanych wieczyście - nie występują.
Wartość zobowiązań wobec budżetu Państwa lub Gminy z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli - nie dotyczy.
Wartość czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów oraz przychodów przyszłych okresów - nie dotyczy.
Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majatku jednostki - nie dotyczy.
Wykaz zobowiązań warunkowych w tym udzielonych przez jednostkę gwarancji, poręczeń i innych zobowiązań z wiązanych z działalnościa
statutową - nie dotyczy.
Kapitały własne wycenia się na dzień bilansowy w wartości nominalnej.
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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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