
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

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

FUNDACJA WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH "ISKIERKA NADZIEI" MICKIEWICZA 21 63-760 ZDUNY ZDUNY
WIELKOPOLSKIE

2) czas trwania działalności jednostki, jeśli jest ograniczony

Czas trwania działalności jednostki nie jest ograniczony

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

Sprawozdanie sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez jednostką, nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie
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

Ustala się, że rokiem obrotowym fundacji będzie okres 12-miesięcy, od dnia 1 stycznia do 31 grudnia każdego roku kalendarzowego.
Ustala się dla fundacji metody wyceny aktywów i pasywów w ciągu roku i na dzień bilansowy, z założeniem, że fundacja będzie kontynuowała
działalność oraz oddzielnie w sytuacji zagrożenia dalszej kontynuacji, a także ustalenie wyniku finansowego.
Ustala się dla fundacji zasady i sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych zawierające:
zakładowy plan kont określający:
wykaz kont księgi głównej,
przyjęte zasady ewidencji księgowej zdarzeń i operacji gospodarczych na
kontach księgi głównej,
zasady prowadzenia ksiąg pomocniczych oraz ich powiązania z kontami księgi głównej,
Zdarzenia na kontach księgi głównej grupuje się, a konta księgi głównej podbudowuje ewidencją szczegółową, stosując zasady określone w
wydawnictwie ODDK Gdańsk „Plan kont z komentarzem, handel, produkcja, usługi ” autorstwa Jerzego Gierusza.
Ksiegi rachunkowe Fundacji Wspierania Osób Niepełnosprawnych "Iskierka Nadziei " były prowadzone w systemie komputerowym w
programie finansowo-księgowym "REWIZOR"

 

Środki trwałe
Dla potrzeb ujmowanych w księgach nabycia i wytworzenia we własnym zakresie środków trwałych.
Spółka przyjęła progi wartościowe:
cena nabycia aktywów do 10000 zł.
Cena nabycia aktywów powyżej 10000 zł.
Środki trwałe powyżej 10000 zł Fundacja zalicza do środków trwałych wprowadzając je
jednocześnie do ewidencji bilansowej aktywów, dokonując odpisów amortyzacyjnych
począwszy od miesiąca następnego po miesiącu oddania środka trwałego do
użytkowania, a poniżej 10000zł. odnoszone są bezpośrednio w koszty bieżącego
okresu.

W danym okresie sprawozdawczym fundacja nabyła dwa nowe środki trwałe: łóżko wodne z matą wibracyjną o wartości początkowej
10150,00 zł oraz plandeka na namiot o wartości początkowej 10332,00

Data sporządzenia: 2021-03-30

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



Data zatwierdzenia:

Dariusz Dębicki, 
Stanisław Małyszka 
Katarzyna Bugajna-Cegła

Dariusz Dębicki, 
Stanisław Małyszka 
Katarzyna Bugajna-Cegła

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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