Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
1) nazwa, siedziba i adres oraz numer we właściwym rejestrze sądowym albo ewidencji
INSTYTUT METROPOLITALNY GRUNWALDZKA 5 80-236 GDAŃSK GDAŃSK POMORSKIE, KRS: 0000331257
2) czas trwania działalności jednostki, jeśli jest ograniczony
Czas trwania działalności jednostki nie jest ograniczony
3) okres objęty sprawozdaniem finansowym
Od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.
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 sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności statutowej w dającej się przewidzieć przyszłości, nie istnieją
okoliczności wskazujące na jej zagrożenie.
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 prowadzi księgi rachunkowe w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości. Przyjęte zasady (polityka)
rachunkowości:
- Środki trwałe są wyceniane w cenie nabycia, koszcie wytworzenia lub wartości przeszacowanej, pomniejszonych o umorzenie oraz odpisy z
tytułu trwałej utraty wartości. Środki trwałe, z wyjątkiem gruntów, są amortyzowane liniowo w okresie odpowiadającym szacowanemu
okresowi ich ekonomicznej użyteczności, lub przez krótszy z dwóch okresów: ekonomicznej użyteczności lub prawa do używania. Środki
trwałe o niskiej jednostkowej wartości początkowej, to znaczy poniżej 3500 złotych, ujmowane są w ewidencji środków trwałych i następnie
jednorazowo amortyzowane w miesiącu przekazania ich do użytkowania.
- Należności są wykazywane w kwocie wymaganej zapłaty pomniejszonej o odpisy aktualizujące.
- Transakcje wyrażane w walutach innych niż polski złoty są przeliczane na złote polskie przy zastosowaniu kursu obowiązującego w dniu
poprzedzającym dzień zawarcia transakcji. Na dzień bilansowy aktywa i pasywa wyrażone w walutach innych niż polski złoty są przeliczane na
złote polskie przy zastosowaniu obowiązującego na ten dzień średniego kursu ustalonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski.
Powstałe z przeliczenia różnice kursowe ujmowane są odpowiednio w pozycji przychodów lub kosztów finansowych lub, w przypadkach
określonych przepisami, kapitalizowane w wartości aktywów.
- Środki pieniężne w banku i w kasie wyceniane są według wartości nominalnej.
- Dotacje i subwencje są ujmowane według wartości godziwej w sytuacji, gdy istnieje wystarczająca pewność, iż dotacja zostanie otrzymana
oraz spełnione zostaną wszystkie warunki związane z uzyskaniem dotacji.
- Przychody z tytułu odsetek są rozpoznawanew w momencie ich naliczenia (przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej) jeżeli ich
otrzymanie nie jest wątpliwe.
- Fundusze własne oraz pozostałe aktywa według wartości nominalnej.

Data sporządzenia:
Data zatwierdzenia: 2018-06-30

Imię i nazwisko osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust
2 ustawy o rachunkowości

Druk: NIW-CRSO

Imię i nazwisko kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich
członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

