
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

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

FUNDACJA SZCZĘŚLIWE DZIECIŃSTWO JEZUICKA 4 9 20-113 LUBLIN LUBLIN LUBELSKIE

2) czas trwania działalności jednostki, jeśli jest ograniczony

czas trwania działalności jednostki 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

sprawozdanie sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności, brak okoliczności wskazujacych na zagrożenie kontynuowania
działalnosci

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

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia, lub kosztów wytworzenia pomniejszonych o odpisy
amortyzacyjne lub umorzeniowe. Środki trwałe
oraz wartości niematerialne i prawne powyżej 10.000,00 zł amortyzowane są metodą liniową. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych
rozpoczyna się począwszy od miesiąca
następującego po miesiącu oddania składnika do używania. Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się w okresach miesięcznych, wg stawek
określonych w załączniku do ustawy o
podatku dochodowym od osób prawnych.
Przedmioty o wartości od 500,00 zł do 10.000,00 zł stanowią zużycie materiałów i są ujmowane w ewidencji pozabilansowej. W
uzasadnionych przypadkach (np. jeżeli wymagają
tego wytyczne do realizowanych projektów lub przedmiot pozyskano za niewielką/ częściową odpłatność) w ewidencji pozabilansowej mogą
być rejestrowane również przedmioty o niższej
wartości. Wartości niematerialne i prawne o wartości do 10.000,00 zł stanowią zużycie materiałów i są również ujmowane w ewidencji
pozabilansowej.
Należności i zobowiązania wycenia się w kwotach wymagających zapłaty.
Na dzień bilansowy należności i zobowiązania wyrażone w walutach obcych wycenia się po kursie średnim NBP z tego dnia.
Środki pieniężne wycenia się według wartości nominalnej.
Środki pieniężne w walutach obcych wycenia się po kursie średnim ustalonym dla danej waluty przez NBP na ten dzień.
Kapitały (fundusze własne) oraz pozostałe aktywa i pasywa wycenia się w wartości nominalnej.

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP: 2022-10-10



Fundacja ewidencjonuje i rozlicza koszty według rodzajów - na kontach zespołu „4” i równocześnie według funkcji na kontach zespołu „5”
Do przychodów z działalności statutowej zalicza się przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego oraz przychody z działalności
odpłatnej pożytku publicznego.
Do kosztów działalności statutowej Fundacja zalicza koszty z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego oraz koszty z działalności odpłatnej
pożytku publicznego.
Przychody dotyczące następnych okresów sprawozdawczych zalicza się do przychodów przyszłych okresów na koncie „Rozliczenia
międzyokresowe przychodów”. Rozliczenia
międzyokresowe przychodów mogą obejmować w szczególności otrzymane środki pieniężne na sfinansowanie nabycia środków trwałych oraz
wartości niematerialnych i prawnych,
środków trwałych w budowie, jak również otrzymanych nieodpłatnie: środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych i środków
trwałych w budowie. Do rozliczeń
międzyokresowych przychodów zalicza się również pozyskane lecz niewydatkowane dotacje na dzień bilansowy danego roku obrotowego.
Wynik finansowy Fundacji za rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z
zasadami memoriału i współmierności
przychodów i kosztów. Na wynik finansowy wpływają oprócz przychodów i kosztów działalności nieodpłatnej i odpłatnej pożytku publicznego
również koszty ogólnego zarządu, a także
pozostałe przychody i koszty operacyjne oraz przychody i koszty finansowe. 
Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.
Bilans oraz rachunek zysków i strat sporządzany jest według wzoru zamieszczonego w załączniku nr 6 do ustawy o rachunkowości (zawiera
informacje w zakresie ustalonym w tym
załączniku)
Fundacja nie sporządza zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym i rachunku przepływów pieniężnych oraz sprawozdania z działalności
jednostki (zgodnie z art. 49 ust. 1
ustawy o rachunkowości)

 

Data sporządzenia: 2022-06-28

Data zatwierdzenia: 2022-09-30

Danuta Domańska-Adamek Wacław Czakon, Zofia Jaroszuk, Marzena Małaczyńska
Andrzejewska

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: 2022-10-10
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