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Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Dane identyfikujące jednostkę

NIP 6772104725

KRS 0000115868

Nazwa firmy Fundacja Wspólnota Nadziei

Siedziba

Województwo Powiat

Gmina Miejscowość

małopolskie krakowski

Zabierzów Więckowice

Adres
Kod kraju Województwo Powiat Gmina

Ulica Nr domu Nr lokalu

Miejscowość Kod pocztowy Poczta

PL małopolskie krakowski Zabierzów

Ogrodowa 17

Więckowice 32-082 Bolechowice

Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym Data od

Data do

01.01.2021

31.12.2021

Założenie kontynuacji działalności Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone
przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez 
jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości

Wskazanie, czy nie istnieją okoliczności wskazujące na 
zagrożenie
kontynuowania przez nią działalności

TAK

TAK (Brak okoliczności wskazujących na zagrożenie 
kontynuowania działalności)

Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

1. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne - w zależności od sposobu ich nabycia (wytworzenia) i późniejszego wykorzystania wycenia się według:
a) ceny nabycia (zakupu),
b) kosztów wytworzenia,
c) wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych), 
pomniejszonych o odpisy umorzeniowe (amortyzacyjne) oraz o ewentualne odpisy aktualizacyjne z tytułu trwałej utraty ich wartości. Do amortyzacji śodków trwałych 
oraz wartości niematerialnych i prawnych stosuje się stawki przewidziane w wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych stanowiących załącznik do ustawy o podatku 
dochodowym od osób prawnych oraz metody: degresywną i liniową.
2. Środki trwałe w budowie - ogół kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty 
wartości,
3. Inwestycje krótkoterminowe - cena (wartość rynkowa) lub cena nabycia zależnie od tego, która z nich jest niższa, natomiast krótkoterminowe inwestycje, dla których 
nie istnieje aktywny rynek - wycenia się według określonej w inny sposób wartości godziwej.
4. Rzeczowe składniki aktywów obrotowych - cena nabycia lub koszt wytworzenia nie wyższy od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy, 
5. Należności i udzielone pożyczki - w kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem ostrożności,
6. Zobowiązania - w kwocie wymagającej zapłaty,
7. Rezerwy - w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości,
8. Fundusze i kapitały oraz pozostałe aktywa i pasywa - wartośc nominalna.
Powyższe metody wyceny aktywów i pasywów stosuje się w sposób ciągły (w okresie wieloletnim) nie rzadziej niż na koniec roku obrotowego i na każdy inny dzień 
bilansowy zakładając, że nie występuje zagrożenie możliwości dalszej kontynuacji działalności Fundacji.

metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

Wynik finansowy ustalany jest z uwzględnieniem wyodrębnienia rodzajów działań  określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

ustalenia wyniku finansowego 

Jednostka sporządza sprawozdanie finansowe dla organizacji pozarządowych określonych w art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
oraz zgodnie ze wzorem przewidzianym dla fundacji i stowarzyszeń wg załącznika nr 6 ustawy o rachunkowości.

ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego

pozostałe

Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzeniu sprawozdania finansowego na dzień kończący rok obrotowy są zgodne ze znowelizowaną ustawą z dnia 29 września 
1994 o rachunkowości ( D.U. z 2016 r. poz. 1047 z poźn. zm.)

Niniejszy wydruk stanowi kopię sprawozdania finansowego sporządzonego w postaci elektronicznej.

System finansowo-księgowy Rewizor GT, InsERT S.A. Wrocław wydruk z dnia: 27.06.2022


