
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

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

FUNDACJA DOM RODZINNEJ REHABILITACJI DZIECI Z PORAŻENIEM MÓZGOWYM KAROLA SZYMANOWSKIEGO 1
45-724 OPOLE OPOLE OPOLSKIE

2) czas trwania działalności jednostki, jeśli jest ograniczony

Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.

3) okres objęty sprawozdaniem finansowym

 1.01.2020 r. do 31.12.2020 r. 

zatwierdzone 5.07.2021

 

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

Tak, sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu 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

Wykazane w sprawozdaniu finansowym składniki majątkowe aktywów i pasywów wyceniono zgodnie z ustawą z 29

września 1994 r. o rachunkowości( tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 217 tekst jednolity).

Środki trwałe i wartości niematerialne amortyzuje się metodą liniową, stosując zasady, metody i stawki określone w

ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.

Środki trwałe o niskiej wartości od 2001 do 3 500 zł amortyzuje się jednorazowo, w kwocie odpowiadającej ich wartości w

momencie przekazania do użytkowania.

Materiały wycenia się w cenach ich zakupu- koszt zakupu odnosi się w ciężar kosztów bezpośrednio po ich poniesieniu.

Środki pieniężne wycenia się w wartości nominalnej.

Należności krótkoterminowe i roszczenia wykazywane są w kwocie wymaganej zapłaty.

Koszty działalności operacyjnej ewidencjonuje się na kontach zespołu 4- Koszty rodzajowe i ich rozliczenie oraz na

kontach zespołu 5- Koszty według typów działalności i ich rozliczenie.

Data sporządzenia: 2021-03-31

Data zatwierdzenia: 2021-07-05

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP: 2021-07-09
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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: 2021-07-09
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