Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
1) nazwa, siedziba i adres oraz numer we właściwym rejestrze sądowym albo ewidencji
FUNDACJA AMF NASZA DROGA BIAŁA 1 07-300 OSTRÓW MAZOWIECKA OSTRÓW MAZOWIECKA MAZOWIECKIE
KRS 0000159282
2) czas trwania działalności jednostki, jeśli jest ograniczony
Czas trwania nieograniczony
3) okres objęty sprawozdaniem finansowym
od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku
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 zostało finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności w dającej się przewidizeć przyszłości i 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
Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz. U. z 2019 r.
poz. 351). Informacja dodatkowa zgodna jest z załacznikiem nr 6 ustawy o rachunkowości i zawiera informacje dotyczące fundacji. Nleżności
firmy są wykazywane w kwocie wymaganej zapłąty. środki pieniężne w banku i w kasie oraz lokaty krótkoterminowe wyceniane są według
wartości nominalej. Fundacja dokonuje czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów, jeżeli dotyczą one więcej niż jednego okresu
sprawozdawczego oraz mając na uwadze zasady istotności i ostrożności. Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów dokonywane są w
wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy. Rezerwy ujmowane są wóczas, gdy na Fundacji
ciąży istniejący obowiązek (prawny lub zwyczajowy) wynikający ze zdarzeń przeszłych i gdy jest pewne lub wysoce prawdopodobne, że
wypełnienie tego obowiązku spowoduje koniecznośc wypływu środków uosabiających korzyści ekonomiczne oraz gdy można dokonać
wiarygodnego oszacowania kwoty tego zobowiązania.
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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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