
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

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

FUNDACJA IM. BRATA ALBERTA 1 32-064 RUDAWA RADWANOWICE MAŁOPOLSKIE

2) czas trwania działalności jednostki, jeśli jest ograniczony

Nie dotyczy

3) okres objęty sprawozdaniem finansowym

Od 01-01-2020 do 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

Sprawozdanie sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności. Brak okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania
działalności.

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

Fundacja im. Brata Alberta jest Organizację Pożytku Publicznego, która stosuje przepisy ustawy o rachunkowości z dn. 29 września 1994 r.

- Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia, kosztów wytworzenia pomniejszone o odpisy
amortyzacyjne z tym, że środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne otrzymane nieodpłatnie, wycenia się na podstwie decyzji
własciwego organu według wartości określonych w decyzji, a otrzymane na podstawie darowizny według umowy darowizny lub ceny rynkowej
na dzień otrzymania darowizny. Środki trwa łe podlegają umarzaniu w równych ratach (metoda liniowa) na podstawie aktualnego planu
amortyzacji według stawek amortyzacyjnych określonych zgodnie z okresem ich ekonomicznej użyteczności. Stosowane stawki amortyzacyjne
dla poszczególnych grup środków trwałych są następujące:1/ grunty-1,24%; 2/budynki i lokale- min 1% max 10%; obiekty inżynierr lądowej i
wodnej- min. 4,5% max 10%; 4/Kotły i maszyny energetyuczne- 7%; 5/maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania- min. 10% max
30%; 6/maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne- 14%; 6/urządzenia techniczne- min. 4,5% max 50%; 7/środki transportu- 20%; 8/
narządzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane- min. 14% max 50%

-Należności wycenia się w kwotach wymagalnej zapłaty

-Środki pieniężne wykazuje się w wartości nominalnej;

-Kapitały (fundusz) własne ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej, według ich rodzaju i zasad określonych przepisai
prawa

-Rozliczenie międzyokresowe przychodów obejmują w szczególności wartość otrzymanych środków w części przypadające na przyszłe
okresy sprawozdawcze;

-Rozliczenie międzyokresowe kosztów obejmują aktywa (koszty przyszłych okresów)

Sprawozdanie finansowe jest sprawozdaniem łącznym obejmującym sprawozdania jednostek wchodzących w skład Fundacji im. Brata
Alberta. Fundacja im. Brata Alberta stosuje kalkulacyjny wariant rachunku zysków i strat zgodnie z załącznikiem nr 6 do ustawy o
rachunkowości. Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej. Na wynik finansowy składają się działalności nieopłatna, działalność
odpłatna, pozostała działalność operacyjna oraz działalność finansowa.

Roczne sprawozdanie finansowe sporządzane zgodne z załącznikiem nr 6 do ustawy o rachunkowości obejmuje:

-wprowadzenie do sprawozdania finansowego;

-bilans

-rachunek zysków i strat

-informacja dodatkowa

 

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP: 2021-10-13



Data sporządzenia: 2021-09-21

Data zatwierdzenia: 2021-09-27

Sylwia Urbańczyk Tadeusz Zaleski; Małgorzata Urbanik, Sylwia Urbańczyk, Grzegorz
Popadiak; Beata Ciura, Arkadiusz Tomasiak

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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