
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

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

FUNDACJA WESTY DO ADOPCJI

UL. OWOCOWA 2

05-140  DOSIN

MAZOWIECKIE

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

Sprawozdanie sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej w dającej się przewidzieć przyszłości.

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

Wartości niematerialne i prawne oraz rzeczowe aktywa trwałe wycenia się według cen nabycia albo kosztów wytworzenia, lub wartości
przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych), pomniejszonych o dotychczasowe odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a
także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Składniki w/w aktywów trwałych o wartości początkowej nie przekraczającej 10.000 zł obciążają
koszty działalności jednorazowo ich w miesiącu oddania do użytkowania. Odpisy amortyzacyjne od wartości niematerialnych i prawnych i
środków trwałych dokonywane są na podstawie planu amortyzacji, zawierającego m.in. stawki rocznych odpisów ustalone na poziomie stawek
zawartych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych - Należności długoterminowe, należności krótkoterminowe i roszczenia Na
dzień bilansowy należności wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny. Wartość należności aktualizuje
się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego. Odpisy aktualizujące wartość
należności zaliczono do pozostałych kosztów operacyjnych. Należności wyrażone w walutach obcych wyceniane są na dzień bilansowy według
kursu średniego dla poszczególnych walut ogłaszanego na dzień bilansowy przez Narodowy Bank Polski. - Inwestycje krótkoterminowe
Środki pieniężne w walutach obcych wycenia się na dzień bilansowy po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ustalonym dla danej waluty
przez Narodowy Bank Polski. - Zobowiązania długoterminowe i krótkoterminowe Za zobowiązania uznaje się wynikający z przeszłych zdarzeń
obowiązek wykonania świadczeń o wiarygodnie określonej wartości, które spowodują wykorzystanie już posiadanych lub przyszłych aktywów
Fundacji. W ciągu roku zobowiązania wycenia się według wartości nominalnej (z dnia ich powstania), a na dzień bilansowy wycenia się w
kwocie wymagającej zapłaty. Zobowiązania wyrażone w walutach obcych są wyceniane na dzień bilansowy według kursu średniego dla
poszczególnych walut ogłaszanego na dzień bilansowy przez Narodowy Bank Polski. - Rezerwy Rezerwy tworzy się na pewne lub o dużym
stopniu prawdopodobieństwa przyszłe zobowiązania i wycenia się je na dzień bilansowy w wiarygodnie oszacowanej wartości. Rezerwy zalicza
się odpowiednio do pozostałych kosztów, pozostałych kosztów operacyjnych, kosztów finansowych lub strat nadzwyczajnych, zależnie od
okoliczności, z którymi przyszłe zobowiązania się wiążą. - Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne Rozliczenia międzyokresowe czynne
kosztów dokonywane są, jeżeli poniesione koszty dotyczą przyszłych okresów sprawozdawczych. Rozliczenia międzyokresowe bierne
kosztów dokonywane są w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy. Rozliczenia
międzyokresowe przychodów obejmują równowartość otrzymanych środków z tytułu świadczeń, których wykonanie nastąpi w następnych
okresach sprawozdawczych. - Podatek odroczony Stowarzyszenie nie tworzy rezerw z tytułu podatku odroczonego. - Transakcje w walutach
obcych Transakcje wyrażone w walutach innych niż polski złoty są przeliczane na złote polskie przy zastosowaniu obowiązującego na ten dzień
średniego kursu ustalonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski w dniu zawarcia transakcji. Przychody i koszty wyrażone w
walutach innych niż polski złoty są przeliczane na złote polskie przy zastosowaniu obowiązującego na dzień poprzedzający powstanie
przychodu lub kosztu średniego kursu ustalonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski. 

Wynik finansowy ustala się według zasad określonych w załączniku nr 4 do ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z
2013 r. poz. 330 z późn. zm.).

Jednostka sporządza roczne sprawozdanie finansowe na dzień kończący rok obrotowy (na 31 grudnia), obejmujące: - bilans (wg załącznika nr
6 do ww. ustawy); - rachunek zysków i strat (wg załącznika nr 6 do ww. ustawy); - informacje uzupełniające do bilansu (wg załącznika nr 6 do
ww. ustawy.

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP: 2021-07-12



 

Data sporządzenia: 2021-06-30

Data zatwierdzenia: 2021-06-30

Anna Ostrowska Dominika Sterlińska

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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