
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

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

FUNDACJA SZLACHETNE ANIOŁY UL. S. HELENY HERMAN 1 27-640 KLIMONTÓW KLIMONTÓW ŚWIĘTOKRZYSKIE

2) czas trwania działalności jednostki, jeśli jest ograniczony

Czas trwania działalności jednostki nie jest ograniczony w czasie.

3) okres objęty sprawozdaniem finansowym

01.01.2020 - 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 finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności przez jednostkę.

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

Wartości niematerialne i prawne wyceniane są według cen nabycia, pomniejszonych o dokonane odpisy umorzeniowe. Wartości niematerialne i
prawne o wartości powyżej 10 000 zł amortyzowane są metodą liniową. Do odpisów amortyzacyjnych Fundacja stosuje stawki przewidziane
w Wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych, stanowiącym załącznik do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Wartości
niematerialne i prawne w wysokości do 10 000 zł odpisywane są jednorazowo w koszty w momencie przyjęcia do użytkowania.

Środki trwałe wyceniane są według cen nabycia lub kosztów wytworzenia pomniejszonych o dokonane odpisy umorzeniowe. Do amortyzacji
środków trwałych w wysokości powyżej 10.000,00 zł, Fundacja stosuje liniową metodę amortyzacji przyjmując stawki przewidziane w
Wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych, stanowiącym załącznik do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych; środki trwałe o
wartości od 1.000,00 zł do 10.000,00 zł takie jak: urządzenia techniczne i maszyny odpisywane są jednorazowo w miesiącu następnym po ich
wydaniu do użytkowania i ujmowane w ewidencji środków trwałych; przedmioty długotrwałego użytku – pozostałe o wartości do 10.000,00 zł
są zaliczane do materiałów w momencie przyjęcia do użytkowania.

Środki trwałe w budowie wyceniane są w wysokości ogółu poniesionych kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub
wytworzeniem pomniejszonym o odpis z tytułu trwałej utraty wartości.

Inwestycje długoterminowe wyceniane są według cen nabycia.

Materiały wyceniane są według cen zakupu, ich wartość odpisywana jest w koszty w dniu zakupu w połączeniu z ustaleniem stanu tych
składników aktywów i dokonaniem ich wyceny oraz korektą kosztów o wartości tego stanu na koniec każdego kwartału roku obrotowego.

Należności wyceniane są według wartości nominalnej w kwocie wymagającej zapłaty.

Inwestycje krótkoterminowe wyceniane są według cen nabycia.

Kapitały własne wyceniane są według wartości nominalnej.

Zobowiązania wyceniane są według wartości nominalnej w kwocie wymagającej zapłaty.

Data sporządzenia: 2021-03-15

Data zatwierdzenia: 2021-05-28

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP: 2021-09-24
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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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