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Fundacja PETRA senior
Zygmunta Krasinskiego 4, 60-830 Poznań
Tel.: , NIP: 781-19-81-159
nazwa banku,
numer rachunku

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
Dane identyfikujące jednostkę
NIP

7811981159

KRS

0000748607

Nazwa firmy
Siedziba

Fundacja PETRA senior

Województwo

Powiat

wielkopolskie

Poznań

Gmina

Miejscowość

Poznań

Poznań

Adres
Kod kraju

PL

Województwo

wielkopolskie

Powiat

Gmina

Poznań

Poznań

Ulica

Nr domu

Zygmunta Krasinskiego

4

Miejscowość

Kod pocztowy

Poznań

60-830

Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

Nr lokalu

Poczta

Poznań
Data od
Data do

01.01.2019
31.12.2019

Założenie kontynuacji działalności

Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone
TAK
przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez
jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości
Wskazanie, czy nie istnieją okoliczności wskazujące na
TAK (Brak okoliczności wskazujących na zagrożenie
zagrożenie
kontynuowania działalności)
kontynuowania przez nią działalności
Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:
metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej, lecz tylko działalność statutową.
Sprawozdanie finansowe sporządzone jest zgodnie ze wzorem dotyczącym organizacji pozarządowych, opisanych w art. 3 ust. 2 Ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie; określone w ustawie o rachunkowości, zmienionej nowelizacją z 15 grudnia 2016 r. (załącznik nr 6 dedykowany organizacjom
pozarządowym).
Aktywa i pasywa wycenia się wg ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. z późniejszymi zmianami. Fundacja nie posiada środków trwałych, gruntów
użytkowanych wieczyście oraz środków trwałych użytkowanych na podstawie umów najmu i leasingu.
ustalenia wyniku finansowego
Wynik finansowy ustalany jest z uwzględnieniem wyodrębnienia rodzajów działań określonych w ustawie o fundacjach.
• ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości - j.t. Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694; ost.zm. Dz.U. z 2006 r. Nr 157, poz. 1119
• rozporządzenie Ministra Finansów z 15 listopada 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi,
nieprowadzących działalności gospodarczej - Dz.U. Nr 137, poz. 1539; ost.zm. Dz.U. z 2003 r. Nr 11, poz. 117
• ustawa z 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach - Dz.U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203; ost.zm. Dz.U. z 2005 r. Nr 167, poz. 1398
• ustawa z 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach - Dz.U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855; ost.zm. Dz.U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055
ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego
Sprawozdanie finansowe sporządzone jest zgodnie ze wzorem dotyczącym organizacji pozarządowych, opisanych w art. 3 ust. 2 Ustawy o działalności pozytku
publicznego i wolontariacie, okreslone w ustawie o rachunkowości, zmienionej nowelizacją z dnia 15 grudnia 2016 r. (załącznik nr 6 dedykowany organizacjom
pozarządowym)
pozostałe
brak

Niniejszy wydruk stanowi kopię sprawozdania finansowego sporządzonego w postaci elektronicznej.
System finansowo-księgowy Rewizor GT, InsERT S.A. Wrocław

wydruk z dnia:

2020-06-30

