
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

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

FUNDACJA MAXIMA DZIECIOM KILIŃSKIEGO 49 42-200 CZĘSTOCHOWA CZĘSTOCHOWA ŚLĄSKIE

2) czas trwania działalności jednostki, jeśli jest ograniczony

nie dotyczy

3) okres objęty sprawozdaniem finansowym

01.01.2020 - 31.12.2020

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

Przyjmujemy, że jednostka będzie kontynuowała działalność w dającej się przewidzieć przyszłości w niezmienionym istotnie zakresie.

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

- obowiązujący w jednostce rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy, okresem sprawozdawczym jest miesiąc.

- jednostka ewidencjonuje i rozlicza koszty według rodzajów - na kontach zespołu 4 i równocześnie według typów działalności - na kontach

zespołu 5

- jednostka sporządza rachunek zysków i strat w wersji kalkulacyjnej

Metody wyceny aktywów i pasywów:

Poszczególne składniki aktywów i pasywów wycenia się stosując rzeczywiście poniesione na ich nabycie (wytworzenie) ceny (koszty), z

zachowaniem zasad ostrożności wyceny, w tym:

- środki trwałe i wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia lub wartości przeszacowanej,

pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

- do środków trwałych zalicza się składniki majątkowe, których wartość początkowa przekracza 3500,00zł oraz przewidywany okres

użytkowania przekracza jeden rok. Składniki majątkowe o wartości do 10 000,00 zł odpisywane są w koszty materiałowe w miesiącu oddania

ich do używania.

-składniki majątkowe zakwalifikowane do środków trwałych wprowadza się do ewidencji w miesiącu oddania ich do używania. Odpisów

amortyzacyjnych dokonuje się począwszy od pierwszego miesiąca, w którym ten środek lub wartość wprowadzono do ewidencji. Odpisy

administracyjne nalicza się w okresach miesięcznych. Rzeczowe składniki majątku trwałego amortyzowane są metoda linową, przy

zastosowaniu stawek amortyzacyjnych zawartych w załączniku nr 1 do ustawy z dnia 15 lutego 1992 o podatku dochodowym od osób

prawnych.

- zapasy materiałów i towarów handlowych - przejęte na stan wycenia się w cenach zakupu. Rozchód wycenia się w rzeczywistych cenach

zakupu. Zapasy materiałów i towarów handlowych wycenia się według rzeczywistych cen zakupu lub kosztów wytworzenia , nie wyższych od

ich ceny sprzedaży netto.Pozostałe materiały odpisuje się w koszty w momencie ich zakupu.

- produkcja w toku wyceniana jest według wartości zużytych materiałów bezpośrednio - produkcyjnych.

- inwestycje krótkoterminowe wycenia się według cen nabycia, przy czym środki pieniężne wycenia się według wartości nominalnej.

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



- należności wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności. Na należności z tytułu dostaw i usług, nieregulowane

w okresie przekraczającym 9 m-cy do upływu terminu płatności jednostka tworzy odpis aktualizacyjny w odniesieniu do należności głównej .

Przyjmując zasadę ostrożności jednostka nie nalicza odsetek od nieregulowanych należności z tytułu dostaw i usług.

- zobowiązania wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty, przy czym odsetki od nieregulowanych zobowiązań nalicza się w kwocie

prawdopodobnych roszczeń dostawców.

 

Data sporządzenia: 2021-03-31

Data zatwierdzenia:

Agnieszka Stronczyńska Elwira Pidzik

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:
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