
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

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

FUNDACJA POMOCY DZIECIOM "KOLOROWY ŚWIAT" ŻABIA 10/12 91-457 ŁÓDŹ, ŁÓDZKIE

Krajowy Rejestr Sądowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy , KRS 0000161880

2) czas trwania działalności jednostki, jeśli jest ograniczony

Czas trwania działalności Fundacji jest nieograniczony.

3) okres objęty sprawozdaniem finansowym

Sprawozdanie finansowe obejmuje okres: 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

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez jednostkę. Brak jest okoliczności wskazujących
na zagrożenie kontynuowania działalności przez Fundację.

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

Aktywa i pasywa wycenione są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości.

1. Środki trwałe pochodzące z zakupu wycenia się według cen nabycia, na którą składa się cena zakupu powiększona o koszty zakupu
(koszty transportu, załadunku, wyładunku, ubezpieczenia, opłat notarialnych) oraz koszty związane z przystosowaniem środka trwałego
do użytkowania. Cenę zakupu stanowi cena należna dostawcy wraz z podatkiem VAT.

Środki trwałe na dzień bilansowy wycenia się według wartości początkowej pomniejszonej o dokonane odpisy amortyzacyjne i umorzeniowe
jak również o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

Rzeczowe składniki aktywów obrotowych do których należą darowizny rzeczowe wycenia się według cen nabycia. Jeżeli nie jest możliwe
ustalenie ceny nabycia przyjętego nieodpłatnie składnika aktywów obrotowych - jego wyceny dokonuje się według ceny sprzedaży takiego
samego lub podobnego przedmiotu.

Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych Fundacja przyjęła następujące ustalenia:
składniki majątku o wartości początkowej poniżej 2 000,00 zł Fundacja zalicza do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych
oraz dokonuje jednorazowych odpisów amortyzacyjnych i umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do użytkowania. Fundacja jednocześnie
wprowadza składnik majątku do ewidencji bilansowej aktywów. Inwestycje w obcych obiektach amortyzowane są metodą liniową zgodnie z
zasadami amortyzacji ujętymi w ustawie o PDOP art. 16a ust 2, pkt 1 począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia do
użytkowania.

2. Należności wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty
3. Zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty
4. Fundusze własne wycenia się według wartości nominalnej
5. Pozostałe aktywa i pasywa wycenia się w wartości nominalnej.

 

Ustalenie wyniku finansowego i sposób sporządzania sprawozdania finansowego

Ustalenie wyniku finansowego oraz sposób sporządzenia sprawozdania finansowego jest zgodny z załącznikiem nr 6 ustawy o rachunkowości.
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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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