
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

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

FUNDACJA "ZDROWIE NA KOŃSKIM GRZBIECIE" 1 83-322 STĘŻYCA UNIRADZE POMORSKIE

2) czas trwania działalności jednostki, jeśli jest ograniczony

nie dotyczy

3) okres objęty sprawozdaniem finansowym

01.01.2021 - 31.12.2021

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

Zgodnie ze statutem, czas trwania Fundacji jest nieograniczony. Na dzień sporządzenia
sprawozdania finansowego nie są znane zdarzenia, które mogłyby zagrażać kontynuowaniu
przez jednostkę działalności w okresie najbliższych 12 miesięcy w niezmienionym zakresie.
Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało przy założeniu możliwości dalszej
kontynuacji działalności Fundacji w dającej się przewidzieć przyszłości, obejmującej okres
nie krótszy niż jeden rok od dnia bilansowego.
4. Przedmiotowe sprawozdanie finansowe sporządzone zostało za rok obrotowy
rozpoczynający się 01.01.2020 roku i kończący się 31.12.2020 roku.
5. Fundacja pozyskuje środki na prowadzenie działalności z wpływów ze zbiórek i imprez
publicznych, darowizn, dotacji, przychodów za oddane usługi.
6. Fundacja zatrudnia 3 osób na podstawie umowy o pracę.

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

Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów opierają sie o założenia zawarte w Ustawie
o Rachunkowości z dnia 29.09.1994 roku ( Dz.U.Nr 121, poz. 591 z późn. zm. ) :
- środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wyceniono na dzień bilansowy i
wykazano w bilansie – wg cen nabycia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne, jeżeli cena
nabycia była większa od 10000 zł. A przewidywany okres użytkowania jest dłuższy niż 1
rok. W pozostałych przypadkach w w wartości 100 % księgowane w koszty.
- należności i zobowiązania – w kwocie wymagalnej zapłaty.
- środki pieniężne i pozostałe aktywa i pasywa – według wartości nominalnej.
2. Jednostka sporządza sprawozdanie według wariantu porównawczego. Dane o kosztach
rodzajowych przedstawiono w rachunku zysków i start.
3. W okresie sprawozdawczym nie nastąpiła zmiana sposobu sporządzania sprawozdania
finansowego i nie wystąpiły zmiany metod księgowości i wyceny, wywierające istotny
wpływ na prezentacje sprawozdania.
4. Po dniu bilansowym nie wystąpiły znaczące zdarzenia, które winny być uwzględnione w
bilansie i w rachunku zysków i start.
5. Fundacja nie jest wieczystym użytkownikiem gruntów.
6. Wartości nie amortyzowanych przez jednostkę środków trwałych, użytkowanych na
podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów – nie występuje.
7. Zobowiązania wobec budżetu państwa lub gminy z tytułu uzyskania prawa własności
budynków i budowli – nie wystąpiły.
8. W okresie sprawozdawczym nie tworzono odpisów aktualizacyjnych należności.
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9. Zobowiązania warunkowe i zobowiązania zabezpieczone na majątku Fundacji – nie
wystąpiły.
10. Zyski i starty nadzwyczajne w okresie sprawozdawczym – nie wystąpiły.
11. Wynik finansowy netto za rok obrotowy :
- w przypadku wielkości ujemnej – zwiększa koszty roku następnego
- w przypadku wielkości dodatniej – zwiększa przychody roku następnego.
12. W okresie sprawozdawczym wystąpiła różnica zysku w układzie rachunkowym i
podatkowym w kwocie 1.949,03 zł, na którą składają się koszty nie stanowiące kosztów
uzyskania przychodów.

Data sporządzenia: 2021-03-31

Data zatwierdzenia: 2021-06-30

Agnieszka Zielińska Marta Sznajder

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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