
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

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

FUNDACJA POMOCY OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM "RATOWNIK GÓRNICZY", KRASZEWSKIEGO 5 ,43-602
JAWORZNO - SZCZAKOWA, ŚLĄSKIE

2) czas trwania działalności jednostki, jeśli jest ograniczony

Nie dotyczy

3) okres objęty sprawozdaniem finansowym

Sprawozdanie finansowe sporządzone za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020 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 sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez jednostkę. Nie stwierdzono okoliczności, które
wskazują na zagrożenie kontynuowania 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

W Fundacji przyjęto wycenę aktywów i pasywów wg zasad określonych w „Ustawie o rachunkowości”, i zastosowano uproszczenia
przewidziane dla jednostek mikro:

1. do środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych zalicza się składniki majątkowe, których wartość początkowa jest wyższa niż
10000 zł lub których wartość początkowa jest niższa niż 10000 zł ale przewidywany okres ich użytkowania jest dłuższy niż 1 rok. Decyzję co
do zaliczenia do środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych podejmuje kierownik jednostki. Do amortyzacji środków trwałych
oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka stosuje stawki i metody przewidziane w ustawie podatkowej.
2. stany objętych ewidencją ilościowo-wartościową towarów wycenia się w cenach zakupu, rozchody stosując metodę FIFO
3. materiały na dzień zakupu odpisywane są w koszty – nie dotyczy
4. należności i zobowiązania wobec kontrahentów krajowych wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty
5. należności i zobowiązania walutowe w trakcie roku obrotowego wycenia się wg kursu wynikającego z ustaw podatkowych, natomiast na
dzień bilansowy wg średniego kursu ogłaszanego przez NBP na dzień
bilansowy
6. środki pieniężne w walutach obcych w trakcie roku obrotowego wycenia się wg kursu banku z którego usług jednostka korzysta, natomiast
na dzień bilansowy po średnim kursie ustalonym na ten dzień przez NBP
7. rozliczenia międzyokresowe kosztów obejmują koszty z istoty swej dotyczące przyszłych okresów, koszty których jednorazowe odpisanie
ze względu na to że ich skutki poniesienia dotyczą przyszłych okresów a ich znaczna wysokość zniekształciła by wynik roku poniesienia
8. rachunek zysków i strat sporządzany jest w wariancie kalkulacyjnym.
9. stowarzyszenie w roku obrotowym 2020 nie udzieliło pożyczek i świadczeń o podobnym charakterze osobom wchodzącym w skład zarządu
10. zobowiązania warunkowe oszacowane zostały wg wartości wynikającej z umowy
11. aktualizacja zapasów nie wystąpiła
12. aktualizacja należności nie wystąpiła
13. znaczące zdarzenia dotyczące lat ubiegłych w roku 2020 nie wystąpiły
14. transakcje z jednostkami powiązanymi dokonywane są w cenach rynkowych
15. zdarzenia dotyczące działalności jednostki nie znajdujące odbicia w poszczególnych elementach sprawozdania finansowego nie wystąpiły
Wynik finansowy Fundacji za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi
przychodami koszty zgodnie z zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny
a) sprawozdanie finansowe obejmuje skrócony bilans oraz skrócony rachunek zysków i strat sporządzone zgodnie z załącznikiem nr 6 do
ustawy o rachunkowości,
b) na podst. art. 48 ust. 3 w/w ustawy odstępuje się od obowiązku sporządzania informacji dodatkowej – przy założeniu ujawnienia informacji
wskazanych w załączniku nr 6 do ustawy o rachunkowości w informacjach uzupełniających do bilansu,
c) jednostka rezygnuje ze stosowania zasady ostrożności przy wycenie poszczególnych składników aktywów i pasywów, jednocześnie
wskazuje się, że nie jest konieczne dokonywanie odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości aktywów ani tworzenie rezerw na
zobowiązania, których wysokość lub termin wymagalności nie są znane.
d) jednostka nie sporządza zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym,
e) jednostka nie sporządza rachunku przepływów pieniężnych
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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

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP: 2021-10-13


	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

