
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

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

FUNDACJA NIEZALEŻNEGO ŻYCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH "HUSSAR" RYDLA 49 70-783 SZCZECIN SZCZECIN
ZACHODNIOPOMORSKIE

2) czas trwania działalności jednostki, jeśli jest ograniczony

Fundacja Działa od 30.09.2008 na czas nieograniczony

3) okres objęty sprawozdaniem finansowym

okres sprawozdawczy 01.01.2019-31.12.2019r

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 z zamiarem kontynuowania działalności w 2020r ale sytuacja zwiazana z koronowirusem może
uniemożliwić funkcjonowanie fundacji.Utrudniony kontakt bezpośredni, z beneficjentami :możliwa konieczność zwrotu wynajetej klasy w
szkole, w celu prowadzenia zajeć dydaktycznych, wtedy brak pomieszczenia bez barier dla fundacji

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

Przyjete zasady rachunkowości w tym wyceny aktywów i pasywów prowadzone są zgodnie z ustawą o Rachunkowości z dnia 29
września1994r(ze zmDz U z 2015rpoz4)Przzyjete zasady stosuje się w sposób ciagły. Sprawozdanie sporządza się tak aby kolejne informacje
w nim zawarte były porównywalne. Fundacja nie mawartości niematerialnych i prawnych.Ksiegi rachunkoweprowadzone są w siedzibie biura
rachunkowego.Ksiegi Rachunkowe obejmują: 1)Konta ksiegi-Dziennik-Głowną2)Konta ksiąg pomocniczych3)zestawienie obrotów i
sald.Ksiegi głownej oraz sald kont pomocniczych.Dla ksiąg rachunkowych prowadzonych komputerowo stosuje się Pr.STREM SOFT PC
BIZNES Ogólnie dostępny na rynku. Do śr trw. stosuje się nastepujące rozwiazania:do śr trwi wartości niemat prawnych zalicza się
ruchomości o wartości początkowej powyżej 10000zł.Amortyzację śr. trw. rozpoczyna się od nast.m-ca po mc-cu w którym przyjeto ST
przyjeto do użytkowania zast. metody liniowej.Przedmioty o wartości  poniżej10000zł amortyzuje się jednorazowo. Fundacja nie tworzy
rezerw na przyszle świadczenia pracownicze.Fundacja nie tworzy rezerw aktywów z tyt.odroczonego podatku od osób prawnych.Należności
wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty z zachowaniem ostrożności i ujmuje odpisamiaktualizacyjnymi.Fundacja nie prowadzi kont
obejmujących zapasy materiałow i towarów.Inwestycje długo i krótko terminowe fundacja wycenia stosując przepisy ustawy j.w. Rozliczenie
miedzyokresowe-koszty przyszłych okresów sprawozdawczych o wartości poniżej 500zł  jako nie mająceistotnego wpływu na sytuacje
finansowąodnoszone są w dacie poniesienia w koszty działalności. Wycena aktywów i pasywów wyrazona w walutach obcych-do
wyliczenianależności i zobowiazańw walitach obcych  wg NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego inwentaryzację.  Rzeczowych
składników majątkowych fundacja przeprowadza raz na 4 lata. Wynik finansowy ustala się jako  różnicę przychodów i kosztów

 

 

Data sporządzenia: 2020-05-26

Data zatwierdzenia: 2020-05-26

Mirecka Elżbieta Tomasz Rabiński

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

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP: 2020-05-26
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