
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 jest ograniczony

3) okres objęty sprawozdaniem finansowym

od 01.01.2021 do 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

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

Do amortyzacji środków trwałych orazwartości niematerialnych i prawnych stosuje się stawki przewidziane w wykazie rocznych stawek
amortyzacyjnych stanowiących załacznik do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych orazliniową metode amortyzacji. Należności,
rozszczenia i zobowiazania, inne niz zaklasyfikowane jako aktywa i zobowiązania finansowe. Nalezności wykazuje się w kwocie wymaganej
zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny. Wartośc należności aktualizuje się uwzględniając stopien prawdopodobienstwa i zapłaty
poprzez dokonanie odpisu aktualizującego, zaliczanego odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub do kosztów finasowych -
zależnie od rodzaju należności, której dotyczy odpis aktualizujący. Zobowiązania ujmuje się w księgach rachunkowych w kwocie wymagającej
zapłaty.Należności i zobowiązanie wyrażone w walutach obcych wykazuje się na dzień wykonania operacji według średniego kursu
Narodowego Banku Polskiego ustalonego dla danej waluty na ten dzień chyba że w zgłoszeniu celnym lub innym wiązącym jednostkę
dokumencie ustalony został inny kurs. Na dzien bilansowy należności i zobowiązania wyrazone w walutach obcych wycenia się po
obowiązujących na ten dzień średnim kursie ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski. 

Data sporządzenia: 2022-06-27

Data zatwierdzenia: 2022-09-30

Ewa Olszowska Joanna Kulisiak-Kaźmierczak 
Małgorzata Koszewska

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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