
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

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

FUNDACJA SPOŁECZNOŚCI EWANGELIZACJI DZIECI DWORCOWA 18 43-211 PIASEK PIASEK ŚLĄSKIE

NIP: 6380015056

KRS:0000178591

2) czas trwania działalności jednostki, jeśli jest ograniczony

Nie dotyczy.

3) okres objęty sprawozdaniem finansowym

Sprawozdanie finansowe sporządzoneza okres 01.01.2021 do 31.12.2021

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

Sprawozdaniefinansowezostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przezjednostkę. Niestwierdzono okoliczności
wskazujące nazagrożenie 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

Do wycenymateriałówitowarówstosujesięceny zakupu. Przyjęto zasadę odpisywania wkosztywartościmateriałówitowarówwmomencie
zakupu połączonez ustaleniemna koniec każdego miesiącastanu składnikówtych aktywówi korekty kosztówwwartośćtego stanu. Aktywai
pasywa wyceniasię według następujących zasad:Środkitrwałe wyceniasię według ceny zakupu. Do amortyzacjiśrodkówtrwałych oraz
wartości niematerialnych i prawnych stosujesięstawki przewidziane wwykazierocznych stawek amortyzacyjnych stanowiących załącznik do
ustawy o podatku dochodowymod osób prawnych,amortyzację metodąliniowąstosujesię do wszystkich nie umorzonych środkówtrwałych.
Środki o wartości do 3.500,00złsąamortyzowanejednorazowo. Fundacja nie korzystazzasady ostrożnej wyceny.
Pozostałeskładnikiaktywówi pasywówwyceniasię następująco:
a) należnościizobowiązania- wykazywanesą wedługwartości podlegającejzapłacie,
b) środki piniężne- wyceniasię wedługwartości nominalnej,
c) posiadaneśrodkiwwalucie wycenianesą według kursu średniego NBP z dnia poprzedzającego dzieńwyceny,
d) kapitał(fundusz) podstawowy tworzony jestz osiągnietego, nie podzielonego zysku zlat ubiegłych,
e) wynik finansowy obejmuje koszty i przychody z działalności gospodarczej istatutowej Fundacji. Zysk niejest podzielony, leczzwiększa
fundusz podstawowy.
f) rezerwy nazobowiązania- nie są tworzone.

Ustalenie wyniku finansowego:
Nałącznywynik finansowy składasię:
- wynik na działalnościstatutowej,
- wynik na działalności operacyjnej pozostałej,
- wynik na działalnościfinansowej.
Fundusz podstawowy tworzony jestz osiągniętego zysku. Zysk zwieksza Fundusz podstawowy astratazmniejsza. Funduszjest
wykorzystywanywyłącznie wcelach statutowych.

Sporządzaniesprawozdaniafinansowego:
Fundacjaspełnia warunki przewidziane wustawie o rachunkowości dlajednostek tzw. pożytku publicznego, wzwiazku ztymstosuje
uproszczenia przewidziane dlatych jednostek, wtymuproszczonywzór sprawozdaniafinansowego wg zał. nr 6 do ustawy o rachunkowości.

Pozostałe przyjete przezjednostkęzasady rachunkowosci:
Rachunek zysków i strat wwariancie porównawczymwg zał. nr 6 do ustawy.

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP: 2022-06-23



Data sporządzenia: 2022-03-31

Data zatwierdzenia: 2022-06-17

Ryszard Baron 
Doradca podatkowy nr 00341 Łukasz Gruszczyński

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: 2022-06-23
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