
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

czas trwania jednostki jest nieograniczony

3) okres objęty sprawozdaniem finansowym

sprawozdanie za 2021 (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

Sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu że będzie kontynuowana działalność

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

Przyjęte zasady rachunkowości, w tym wyceny aktywów i pasywów prowadzone są zgodnie z Ustawą o rachunkowości z dnia 29 września
1994( ze zmianami Dz. U z2015 rok) przyjęte zasady stosuje się w sposób coągły.

Sprawozdaniesporządza się tak aby za kolejne larta informacjie w nich zawarte były porównywalne.Fundacje nioe posiada wartości
niematerialnych i prawnych. Księgi rachunkowe prowadzone są w księdze-dziennik główna służącej do ewidencju wszystkich operacji
gospodarczych w formie syntetycznej. Analityka do kont syntetycznych prowadzona jest w formie ksiąg pomocniczychdla środków trwałych,
wartości niematerialnych i prawnychi ich umorzenia oraz amoryzacji, rozrachunków, przychodów i kosztów. wceluzabezpieczenia danych
księgowychorazdokumentów do nich mają pracownicy Biura Rachunkowego PLUS oraz zarząd. Do środków trwałych i wartości
niematerialnych iprawnychzaliczane są przedmiotyo wartościpoczątkowejpowyżej 10000,00złi amortyzuje się metodą liniową po miesiącu w
którym przyjęto je do używania. Środki trwałeponiżej 10000,00 zł w[prowadza się bezpośrednio w koszty.

Rezerwy- Fundacja nie tworzy rezerw na przyszłe świadczenia pracownicze ,ani rezerw i aktywów z tyt. odroczonego podatku dochodowego.

Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Należności- wycenia się w wkocie wymaganej zapłaty.

Zapasy- Fundacja nie prowadzi kont obejmujących materiały i towary.

Rozliczenia międzuokresowe kosztów-koszty dotyczące przyszłych okresówsprawozdawczych o wartości poniżej 500,00 zł jako nie mające
istotnego wpływu na sytuację majątkową odnoszone są bezpośrednio w koszty. kKoszty podlegające aktywowaniu na koncie rozliczeń
międzyokresowych, rozliczane są w kolejnych okresach proporcjonalnie do upływu czasu(miesięcznie)

Do przeliczenia należności i zobowiązań w walutach obcych stosuje się średni kurs NBP z ostatniego dnia poprzedzjącego.

Sprawozdanie sporzdane jest na ostatnidzień zamknięcia ksiąg..Wynik finansowy ustalany jest metodą porównawczą na
działalnościstatutowej.Obejmuje różnicę między przychodami z dzałalności a kosztami związanymi z realizacji zadań statutowych i kosztami
administracyjnymi. powiększone o przychody finansowe a pomniejszone o koszty finansowe.. wynik finansowy w rachunku zysków sreat
przedstawia się jako nadwyżkę przychodó nad kosztami. Dodatnia różnica przychodów nad kosztami ustalone za rok obrotowy w następbnym
roku obrotowym zwiększa przychody z działalności.w przypadku ujemnej róznicy przychodów nad kosztami -strata po zatwierdzeniu
sprawozdania w następyzm roku obrotowym zminejsza przuchody.
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Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP: 2022-07-07
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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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