
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

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

FUNDACJA "PRODESTE" UL. PIERWIOSNKOWA 6 53-225 WROCŁAW WROCŁAW DOLNOŚLĄSKIE

2) czas trwania działalności jednostki, jeśli jest ograniczony

Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.

3) okres objęty sprawozdaniem finansowym

Fundacja prezentuje sprawozdanie finansowe za rok obrotowy rozpoczynający się 01.01.2021 r. i kończący się 31.12.2021 r.

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 finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania przez Fundację działalności w dającej się przewidzieć przyszłości.
Na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez Fundację
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

Fundacja prowadzi księgi rachunkowe stosując zasady określone ustawą o rachunkowości. W celu jasnego i szczegółowego przyjęcia
określonych zasad rachunkowości dokonano wyboru zasad i metod oraz sposobów prowadzenia ksiąg rachunkowych, spośród
dopuszczonych ww. ustawą.

 

Aktywa i pasywa wycenia się w sposób określony w ustawie o rachunkowości,  z tym że:

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztu wytworzenia, pomniejszonych o dokonane
odpisy umorzeniowe (amortyzacyjne), a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

 

Od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych powyżej 10.000,00 zł dokonuje się odpisów amortyzacyjnych przy
zastosowaniu metody liniowej, począwszy od miesiąca następnego po miesiącu, w którym przyjęto je do używania, według stawek
amortyzacyjnych określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.

 

Materiały i towary wyceniane są według ceny zakupu. Przyjęta metoda zakłada, że koszty bezpośrednio związane z zakupem, koszty
transportu, załadunku, składowania, przystosowania składnika aktywów do stanu zdanego do używania, zwiększają koszty bieżącego okresu
oraz nie zniekształca to stanu aktywów oraz wyniku finansowego Fundacji.

 

Należności wyceniane są w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności, tj. po pomniejszeniu o odpisy aktualizujące.

 

Środki pieniężne w walucie polskiej wycenia się według wartości nominalnej.

 

Fundusze własne ujęto w księgach rachunkowych w wartości nominalnej według ich rodzajów zgodnie z zasadami określonymi w przepisach
prawa.

Rezerwy na zobowiązania tworzy się w przypadku, gdy kwota lub termin zapłaty są niepewne, ich powstanie jest pewne lub o dużym stopniu
prawdopodobieństwa oraz wynikają one z przeszłych zdarzeń i ich wiarygodny szacunek jest możliwy.
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Rozliczenia międzyokresowe kosztów występują w przypadku: ponoszenia wydatków dotyczących przyszłych okresów sprawozdawczych
(rozliczenia międzyokresowe czynne) lub kwoty zaliczane do kosztów okresu bieżącego pomimo, iż ich pokrycie nastąpi w przyszłym okresie
sprawozdawczym (bierne rozliczenia międzyokresowe). Odpisy czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów dokonywane są
stosownie do upływu czasu lub wielkości świadczeń. Do kosztów rozliczanych w czasie zalicza się przede wszystkim:

 

Polisy ubezpieczeniowe,
Prenumeraty,
Koszty poniesione dotyczące późniejszych okresów.

 

Przy czym rozliczeń w czasie dokonuje się tylko i wyłącznie w stosunku do kosztów  znaczących, czyli takich które mają wpływ na
zniekształcenie wyniku finansowego.

 

Zgodnie z art. 37 ust. 10 ustawy o rachunkowości Fundacja rezygnuje z tworzenia rezerw i ustalania aktywów z tytułu odroczonego podatku
dochodowego.

 

Zobowiązania Fundacji  wyceniane są na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty.

 

Fundacja sporządza rachunek zysków i strat w wariancie porównawczym zgodnie z załącznikiem nr 6 Ustawy o rachunkowości.. W
sporządzonym rachunku prezentowane są odrębnie przychody i koszty z działalności statutowej odpłatnej i nieodpłatnej oraz
                                         z działalności gospodarczej.

 

Koszty, których Fundacja nie jest w stanie jednoznacznie przyporządkować do działalności nieodpłatnej, odpłatnej i gospodarczej księgowane
są w trakcie roku obrotowego na wyodrębnionym księgowo koncie w zespole 550, a następnie na koniec roku obrotowego przeksięgowane
za pośrednictwem konta 550-99 do poszczególnych typów działalności, tj. nieodpłatnej, odpłatnej i gospodarczej zgodnie z proporcją
obliczaną na podstawie poniższych wzorów:

 

                                                    przychód z działalności nieodpłatnej

dla działalności nieodpłatnej = --------------------------------------------------------* 100% ;

                                                                       wszystkie przychody

 

 

                                                        przychód z działalności odpłatnej

dla działalności odpłatnej       = ----------------------------------------------------- * 100% ;

                                                           wszystkie przychody

 

 

                                                     przychód z działalności gospodarczej

dla działalności gospodarczej  = ----------------------------------------------------- * 100% .

                                                           wszystkie przychody
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Data sporządzenia: 2022-09-22

Data zatwierdzenia: 2022-10-17

Katarzyna Ejkszto Joanna ławicka

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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