Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
1) nazwa, siedziba i adres oraz numer we właściwym rejestrze sądowym albo ewidencji
FUNDACJA NA RZECZ RODZIN I OSÓB Z ZESPOŁEM ŁAMLIWEGO CHROMOSOMU X, Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ
INTELEKTUALNĄ I ZE SPEKTRUM AUTYZMU "RODZINA FRA X" UL. KOLEJOWA 52 4 56-513 MIĘDZYBÓRZ
MIĘDZYBÓRZ DOLNOŚLĄSKIE
2) czas trwania działalności jednostki, jeśli jest ograniczony
nie ograniczony
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
w tym : metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
Do amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych stosuje sie stawki przewidziane w wykazie rocznych stawek
amortyzacyjnych stanowiący załącznik do ustawy o podadku dochodowym od osób prawnych oraz liniową metodę
amortyzacji.Należności,roszczenia i zobowiązania,inne niż zaklasyfikowane jako aktywa i zobowiązania finansowe.Należności wykazuje się w
kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny .Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień
prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego ,zaliczanego odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych
lub do kosztów finansowych-zależnie od rodzaju należności,której dotyczy odpis aktualizujący.Zobowiązania ujmuje się w księgach
rachunkowych w kwocie wymagającej zapłaty.Należności i zobowiązania wyrażone w walutach obych wykazuje się na dzień dokonania
operacji według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego ustalonego dla danej waluty na ten dzien chyba,że w zgłoszeniu celnym lub
innym wiążącym jednostkę dokumencie ustalony został inny kurs.Na dzień bilansowy należności i zobowiązania wyrażone w walutach obcych
wycenia się po obowiązujących na ten dzień średnim kursie ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski.
ustalenia wyniku finansowego
Przychody i koszty Darowizny na działalnośc statutową ujmowane są w wysokości otrzymanej na rachunek bankowy i prezentowane są w
przychodach z działalności statutowej.Pozostałe przychody oraz koszty rozpoznawane są według zasady memoriałowej ,tj.w okresach , w
których dotyczą ,niezależnie od daty otrzymywania lub dokonywania płatności.Fundacja nie ustala aktywów i nie tworzy rezerw z tytułu
odroczonego podatku dochodowego.Bieżące zobowiązania z tytułu podatku dochodowego jest naliczane zgodnie z przepisami podatkowymi.
ustalania sposobu sporządzania sprawozdania finansowego
Fundacja sporządza sprawozdanie finansowe w wersji,która wynika z załącznika nr 6 do ustawy o rachunkowości.W skład sprawozdania
finansowego wchodzą bilans ,rachunek zysków i strat ,informacja dodatkowa obejmująca wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz
dodatkowe informacje i objaśnienia.Fundacja stosuje uproszczenie zawarte w art.50 ustawy o rachunkowości zgodnie z którym w
sprawozdaniu finansowym pominiente zostały te pozycje, które nie wystąpiły ani w roku obrotowym ,ani w roku poprzedzającym rok
obrotowy pozostałe
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Ewa Olszowska
Imię i nazwisko osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust
2 ustawy o rachunkowości
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Imię i nazwisko kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich
członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

