
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

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

"FUNDACJA PROMOCJA ZDROWIA" AL. BOHATERÓW WARSZAWY 27 70-340 SZCZECIN SZCZECIN
ZACHODNIOPOMORSKIE

2) czas trwania działalności jednostki, jeśli jest ograniczony

Nie jest ograniczony

3) okres objęty sprawozdaniem finansowym

1 stycznia 2019 do 31 grudnia 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

Sprawozdzanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania przez jendostkę w dającej się przewidzieć przyszłości. Sytuacja pandemii
powodowała w miesiącach od marca do maja roku 2020 niepewność do dalszego funcjonowania Fundacji Promocja Zdrowia. Fundacja ma
nadzieje iż przejściowe trudności zostały zarzegnane i będzie mogła kontynouwać działalność.

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

1. Wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne

2.Środki trwałe wycenia się według:

- cen nabycia

- kosztów wytworzenia, pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe oraz o ewentualne odpisy z tyułu trwałej utraty wartości.
Srodki trwałe amotyzowane są metodą liniową wg następująch zasad;

a) środki trwałe przyjęte na podstawie umowy o odpłatne korzystanie amortyzowane sąw proporcji do okresu wynikającego z umowy , nie
krócej niż 10 lat

b) środki trwałe o wartości początkowej od 350,01 zł do 3500,00 zł amortyzowane są jednoraxowo w koszciy w dacie  zakupu

c) środki trwałe o wartości początkowej powyżej 3500,00 zł amotyzowane są metodą liniową za pomocą stawek amortyzacyjnych zgodnych z
ustawą dotyczącą podatku dochodowego od osób prawnych

3. Toowary  i materiały wyceniia się wg cen nabycia (zakupu). Rozchód towarów wycenia się  metodą FIFO

4. Należności wycenia się w kwotach wymagalnej zapłaty z zachowaniem ostrożnośći.

5. Środki pieniężne wykazuje się w warości nominalej.

6. Ewidencję kosztów prowadzi się według rodzajów na kontach zespołu 5, z podziałem na koszty  działalności statutowej , administracyjnej i
koszty działalności gospodarczej

7. Stosuje się w jednostce rozliczenia międzyokresowe kosztów czynne - w wysokości poniesionych wydatków na następne okresy
obrachunkowe.

8. Kapitały (fundausze) własne ujmuje się w księgach rachunkowych w waroości nominalanej według ich rodzajów i zasad określonych
przepisami prawa i satatutu

9. Rezerwy wycenia się na dzień bilansowy w wiarygodnie oszacowanejo uzadanionej warości .

10. Zobowiązania wycenia się w kwotach wymagalnej zapłaty.

11. Stosuje się w jednostce rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne- w wysokości prawdopodobnych (udokumetntowanych) zobowiązań
przypadającychza bierzący okres sprawozdawczy.
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12. Rozliczenia międzyokresowe przychodów dokonywane z zachowaniem zasady ostrożności obejmują w szczególności :

- równowartość otrzymywanych lub należnych od kontrahentów środków pieniężnych z tytułu świadczeń których wykonani nnastąpi w
następnych okresach obrachunkowych

- środki pieniężne otrzymywane na reazację zadań w przyszłych okresach (zgodnie z zawartymi umowami)

-środki pieniężne otrzymywane na sfinansowanie nabycia bądź wytworzenia we własnym zakresie środków trwałych , środków trwałychw
budowie, prac rozwojowych , jeżeli stosownie do innych przepisów nie zwiększają one kapiałów (funduszy) własnych.

Zaliczanie do rozliczeń międzyokresowych przychodów kwoty zwiększają stopniowo postałe przychody operacyjne, równolegle do odpisów
amortyzacyjnych lub umorzeniowych sfinansowanych z tych źródeł

13. Rachuneko zysków i strat sporządza się w wariancie kalkulacyjnym. Zysk jestw całóśći przeznaczony na działalność statutową.

14. Przychody i koszty w roku obrotowym księgowane sąwg zasady memoriałówej, polegającej na ujęciu w księgach rachunkowych oraz
sprawozdaniu finansowym ogółu operacji gospodarczych dotyczących danego okresu. W księgach rachunkowych ujmuje się wszystkie
osiągnięte przychody i obciążąjące je koszty danego roku obrotowego, niezależnie o0d terminu ich spłaty

Zasady ustalania wyniku finansowego Fundacji.

Na wynik finansowy netto składają się:

- przychody i koszty działalności statutowej i gospodarczej,

- przychody pozostałej działalności operacyjnej statutowej i gospodarczej,

- przychody i koszty finsansowe dzuialności statutowej i gospodarczej ,

- zyski i straty nadzwyczajne obu działalności

Data sporządzenia: 2019-12-31

Data zatwierdzenia: 2020-06-13

Krystyna Wakulińska Andrzej Stecewicz, Jerzy Kwiatosiński, Elżbieta Macharzyńska-
Syput

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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