Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
1) nazwa, siedziba i adres oraz numer we właściwym rejestrze sądowym albo ewidencji
WERBISTOWSKIE CENTRUM MIGRANTA FU SHENFU OSTROBRAMSKA 98 04-118 WARSZAWA UL. OSTROBRAMSKA
98WARSZAWA MAZOWIECKIE
2) czas trwania działalności jednostki, jeśli jest ograniczony
CZAS DZIAŁANIA NIEOGRANICZONY
3) okres objęty sprawozdaniem finansowym
OD 01-01-2018 DO 31-12-2018
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 sporzadzono na podstawie ksiąg rachunkowychprowadzonych w roku obrachunkowym zgodnie z przyjętymi zasadami
rachunkowości ustalonej i wprowadzonej do stosowania, postanowieniami zarządzenia Kierownika Jednostki. Sprawozdanie sporzadzono przy
założeniu kontuacji działaności. W roku 2018 brak przesłanek świadczących o zagrożeniu kontynuacji 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
1. Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych, w roku obrotowym, zgodnie z
ustaleniami dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości ustalonej i wprowadzonej do stosowania, postanowieniami Prezesa
Fundacji określającą:
ustalenie roku obrotowego i okresów sprawozdawczych,
zakładowe zasady wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego w wariancie porównawczym,
zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych, w tym zakładowy plan kont, wykaz ksiąg rachunkowych i dokumentację systemu
przetwarzania danych,
system ochrony danych i ich zbiorów,
własny wzór sprawozdania finansowego z porównawczym rachunkiem zysków i strat,
w sposób zgodny w szczególności z postanowieniami art. 4, 10 i 50 oraz rozdziałów: 2, 4 i 8 ustawy o rachunkowości.
2. Wykazane w bilansie, na koniec roku obrotowego, aktywa i pasywa wyceniono następującymi metodami wyceny wynika‐
jącymi z przyjętych zasad (polityki) rachunkowości Fundacji:
wartości niematerialne i prawne według wartości początkowej po pomniejszeniu o dotychczasowe odpisy umorzeniowe
(amortyzacyjne),
środki trwałe w wartości początkowej pomniejszonej o dotychczasowe odpisy umorzeniowe (amortyzacyjne),
należności w kwotach wymaganej zapłaty (bez odsetek),
inwestycje krótkoterminowe (krajowe środki pieniężne na rachunkach bankowych i w kasie) w wartości nominalnej; wartość
środków pieniężnych na lokatach terminowych wyceniona została z uwzględnieniem odsetek naliczonych na dzień bilansowy,
rozliczenia międzyokresowe kosztów czynne w wartości z dnia ich aktywowania w części nierozliczonej do dnia bilansowego,
fundusze własne w wartości nominalnej z dnia wniesienia (utworzenia) z uwzględnieniem późniejszych zwiększeń,
zobowiązania w kwotach wymagających zapłaty.
1. Zastosowane uproszczenia przewidziane dla jednostek małych polegają na:
zastosowaniu kryteriów podatkowych do leasingu (art.3 ust 6 uor),
rezygnacji z ustalania podatku odroczonego (art.37 ust 10 uor),
rezygnacji ze stosowania rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania,
metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych (art.28b, ust1 uor),
przyjęciu uproszczeń w zakresie ustalania kosztu wytworzenia (art. 28, ust. 4a uor),
przyjęcia uproszczeń w zakresie stosowania amortyzacji podatkowej dla potrzeb bilansowych (art. 32, ust. 7 uor),
przyjęciu uproszczenia w zakresie niestosowania zasady ostrożności (w zakresie nie tworzenia odpisów aktualizujących i rezerw) oraz
nie tworzenia rozliczeń międzyokresowych biernych na świadczenia pracownicze, w tym emerytalne (art. 7 ust. 2b uor).
4. Omówienie metod ustalania wyniku finansowego, oraz sposobu sporządzania sprawozdania finansowego
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Dochód jest różnica przychodów i kosztów osiągniętych w roku za który jest sporządzone sprawozdanie.
Do przychodów zaliczamy sumę sprzedaży na działalności podstawowej, operacyjnej i finansowej.
Do kosztów zaliczamy sumę koszty z działalności podstawowej , operacyjnej i finansowej

Dla celów podatkowych przychody pomniejszamy:
- o przychody zwolnione z opodatkowania ( trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych, dochodem /stratą dla celów
podatkowych )
-przychody nie podlegające w roku bieżącym.
Przychody zwiększamy o przychody wyłączone w latach ubiegłych

Dla celów podatkowych z kosztów wyłączamy:
- koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodu ( trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych, dochodem /stratą dla
celów podatkowych )
- koszty nieuznawanie za koszty uzyskania przychodu w bieżącym roku.
Koszty powiększamy o koszty wyłączone w latach ubiegłych.
Ustalony dochód pomniejszamy o straty z lat ubiegłych.

5. Zakładowe zasady, metody i wzory prowadzenia rachunkowości wybrano spośród możliwych do stosowania zasad, metod i wzorów
dopuszczonych ustawą o rachunkowości i wprowadzono je do stosowania na okres wieloletni.
Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych, w roku obrotowym, zgodnie z ustaleniami
dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości ustalonej i wprowadzonej do stosowania, postanowieniami Prezesa

Data sporządzenia: 2019-03-09
Data zatwierdzenia: 2019-06-14
MIROSŁAWA KOPERSKA SALWOWSKA,

JACEK GNIADEK

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

Druk: NIW-CRSO

