
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

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

FUNDACJA FORMIKA DZIECIOM UL. ŚW. JERZEGO 9 05-808 BRWINÓW BRWINÓW MAZOWIECKIE

2) czas trwania działalności jednostki, jeśli jest ograniczony

n/d

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

tak

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

Ważniejsze zasady rachunkowości
1. Fundacja FORMIKA DZIECIOM wycenia aktywa i pasywa przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad
rachunkowości, w tym zasady ostrożności i ciągłości, w sposób przewidziany przez ustawę o
rachunkowości.
2. Wartości niematerialne i prawne, stanowiące licencje na oprogramowanie komputerowe użytkowane
przez spółkę o wartości początkowej poniżej 3500 zł, są odpisywane jednorazowo w koszty, natomiast o
wartości równej lub wyższej – amortyzowane są metodą liniową przez okres 24 lub 60 miesięcy.
3. Środki trwałe o początkowej wartości poniżej 3500 zł odpisywane są jednorazowo w koszty w miesiącu
przyjęcia ich do użytkowania, albo zaliczane do środków trwałych i jednorazowo amortyzowane. Środki
trwałe o wyższej wartości są umarzane metodą liniową przy uwzględnieniu stawek podatkowych.
4. Inwestycje krótkoterminowe w aktywa finansowe ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień nabycia
według ceny nabycia albo ceny zakupu, jeżeli koszty przeprowadzenia i rozliczenia transakcji nie są istotne.
Na dzień bilansowy wycenia się je według ceny nabycia lub ceny rynkowej (wartości godziwej), zależnie od
tego, która z nich jest niższa, a krótkoterminowe inwestycje, dla których nie istnieje aktywny rynek –
według określonej w inny sposób wartości godziwej.
13. Na dzień bilansowy środki pieniężne wyrażone w zł wyceniane są w wartości nominalnej, a wyrażone
w walutach obcych przeliczone są na zł według kursu średniego NBP obowiązującego dla danej waluty.
14. Należności i zobowiązania, z wyjątkiem tych, które są skutkiem instrumentów finansowych, wycenia
się na dzień ujęcia w księgach rachunkowych w wartości nominalnej, z zachowaniem zasady ostrożności.
Na dzień bilansowy należności wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty, zaś zobowiązania w kwocie
wymagającej zapłaty.
15. Na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego wszystkie należności wyrażone w walutach obcych
są wyceniane po średnim kursie NBP obowiązującym w tym dniu. Zasada ta dotyczy również zobowiązań
wyrażonych w walutach obcych.
16. Wartość należności aktualizuje się, uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez
dokonanie odpisu aktualizującego pomniejszającego wartość należności.
17. Rozliczenia międzyokresowe (aktywa) wyceniane są w wartości nominalnej poniesionych kosztów
(wydatków). Rozliczenia międzyokresowe bierne stanowią koszty tworzonych rezerw działalności
operacyjnej i finansowej i są wyceniane na poziomie szacowanej ich wielkości

Data sporządzenia: 2021-05-18

Data zatwierdzenia: 2021-09-06

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP: 2021-09-07



Urszula Orzechowska Anna Stankiewicz

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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