
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

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

FUNDACJA RENOVO KRAKOWSKA 92/ 5  33-300 NOWY SĄCZ NOWY SĄCZ MAŁOPOLSKIE

NIP 7343518266  KRS 0000447535

2) czas trwania działalności jednostki, jeśli jest ograniczony

Czas trwania działalności jest nieograniczony.

3) okres objęty sprawozdaniem finansowym

Rok obrotowy  od 01.01.2019 do 31.12.2019

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

Sprawozdanie finansowe zostalo sporządzone przy założeniu kontynuowania dzialalności przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości
.Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią 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

Fundacja RENOVO sprządza sprawozdanie finansowe dla organizacji pozarządowych, określonych  w art.3 ust 2, ustawy o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie, zgodnie z załącznikiem nr. 6 do ustawy o rachunkowości.

A. Fundacja posiada środki finansowe w walucie polskiej wycenionej według wartosci nominalnej

B.Wyposażenie i środki trwałe wyceniane są według nominalnych cen zakupu

C.Środki trwałe nie istnieją

D.Należności; Fundacja wycenia należności krótkoterminowe w kwocie nominalnej wymaganej zapłaty.

E.Zasada wyceny zobowiązań; Fundacja wycenia zobowiązania krótkoterminowe w kwocie wymaganej zapłaty.

F.Fundacja ustala wynik finansowy z uwzględnieniem wyodrębnionych rodzajów działań określonych w ustawie o działalności pożytku
publicznego i wolontariacie.

G.Fundacja  w roku 2019 nie prowadziła działalności gospodarczej w związku z czym , sprawozdanie sporządzono zgodnie z przepisami w/w
Rozporzadzenia w formie uproszczonej.

Data sporządzenia: 2020-03-31

Data zatwierdzenia: 2020-06-29

Łukasz Koczenasz 
Łukasz Ziemnik

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
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