
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

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

FUNDACJA HUMANITARNA

ul. BOJAKOWSKIEGO 5

87-800 WŁOCŁAWEK 

woj. KUJAWSKO-POMORSKIE

KRS 0000019217

2) czas trwania działalności jednostki, jeśli jest ograniczony

Czas działalności Fundacji nieograniczony

3) okres objęty sprawozdaniem finansowym

Sprawozdanie za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2020 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

Roczne sprawozdanie finansowe za 2020 rok sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności.

Założenie kontynuacji działalności w czasie COVID-19 (z uwzględnieniem Rekomendacji Komitetu Standardów Rachunkowości (KSR)-
załącznik nr 13/2020 z dnia 10 grudnua 2020) - wynika z posiadanych przez Fundację kapitałów, które na dzień 31 grudnia 2020 wynoszą
458 tysięcy zł. 

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 Fundacji za 2020 rok sporządzono według załącznika nr 6 do Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994
(tekst jednolity z 2019 poz. 351 ze zmianami w 2019 i 2020 roku).

Fundacja posiada status OPP i sporządza sprawozdanie finansowe stosownie do wymogów określonych Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz.U. z 2020 poz. 1057).

Fundacja prowadzi tylko i wyłącznie nieodpłatną działalność pożytku publicznego.

Nigdy nie prowadziła i nie prowadzi - odpłatnej działalności pożytku publicznego oraz działalności gospodarczej.

Coroczne sprawozdanie sporządzane jest w oparciu o przyjęte zasady rachunkowści, które stosuje się od momentu powołania fundacji, w
sposób ciągły i dokonuje w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji finansowych, jednakowej wyceny aktywów i
pasywów, ustalania wyniku finansowego i sporządzania sprawozdania  finansowego tak, że w kolejnych latach informacje z nich wynikające sa
porównywalne.

Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy od 1 stycznia do 31 grudnia.

Metoda wyceny aktywów i pasywów - w cenie nabycia/ kwocie wymaganej zapłaty.

Fundacja od początku swej działalności nigdy nie wyceniała i nie wycenia aktywów i pasywów według wartości godziwej lub skorygowanej
ceny nabycia.

Metoda amortyzacji - środków trwałych za pomocą stawek podatkowych (brak w Fundacji środkow trwałych) - wartości niematerialnych i
prawnych i środków trwałycvh o niskiej wartości początkowej (rzadko występujące) poprzez jednorazowy odpis w koszty w pełnej
wysokości.

Wynik finansowy to zysk lub strata - różnica pomiędzy przychodami ogółem i kosztami ogółem.

 

        Druk: NIW-CRSO
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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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