Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
1) nazwa, siedziba i adres oraz numer we właściwym rejestrze sądowym albo ewidencji
FUNDACJA "POTRAFIĘ POMÓC" NA RZECZ DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z WADAMI ROZWOJOWYMI UL.
EUGENIUSZA HORBACZEWSKIEGO 24 54-130 WROCŁAW WROCŁAW DOLNOŚLĄSKIE
2) czas trwania działalności jednostki, jeśli jest ograniczony
nieoznaczony
3) okres objęty sprawozdaniem finansowym
01.01.2021-31.12.2021
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 kontynuowania działalności w dającej się przewidzieć przyszłości, obejmującej okres nie
krótszy niż jeden rok od dnia bilansowego, w nie zmniejszonym istotnie zakresie. Istnieją jednak okoliczności wskazujące na zagrożenie
kontynuowania działalności przez Fundację. Opisano je w Informacji dodatkowej.
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 wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia. Za środki trwałe uznaje się rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z
nimi nie zakwalifikowane do inwestycji, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku,
przeznaczone na własne potrzeby Fundacji, o wartości powyżej 10.000 zł.
Środki trwałe w budowie wyceniane są w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub
wytworzeniem. Przez środki trwałe w budowie rozumie się zaliczone do aktywów trwałych środki trwałe w okresie ich budowy, montażu lub
ulepszenia już istniejącego środka trwałego.
Wartości niematerialne i prawne wycenia się w cenach nabycia lub po koszcie wytworzenia. Wartości niematerialne i prawne są to nabyte
przez jednostkę, zaliczone do aktywów trwałych prawa majątkowe nie zakwalifikowane do środków trwałych lub inwestycji nadające się do
gospodarczego wykorzystania o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok przeznaczone do używania na potrzeby
Fundacji o wartości powyżej 10.000 zł
Amortyzację środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jest dokonywana w okresie odpowiadającym szacunkowemu
okresowi ich użyteczności ekonomicznej i ujmowana w księgach na podstawie planu amortyzacji. Na dzień przyjęcia środka trwałego ustala się
metodę jego amortyzacji oraz stawkę amortyzacyjną odpowiadającym szacunkowemu okresowi ich użyteczności ekonomicznej. Amortyzacja
dokonywana jest metodą liniową.
Rzeczowe składniki długotrwałego użytkowania o wartości jednostkowej nie przekraczającej 10.000 zł zaliczane są bezpośrednio w koszty
zużycia materiałów i objęte ewidencją pozabilansową.
Udzielone pożyczki
Pożyczki wycenia się na dzień bilansowy w kwotach wymaganej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny. Pożyczki na dzień udzielenia
wycenia się w wartości nominalnej
Inwestycje krótkoterminowe
Inwestycje krótkoterminowe wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy według ceny (wartości) rynkowej. Inwestycje krótkoterminowe,
dla których brak jest aktywnej ceny rynkowej- wycenia się według określonej w inny sposób wartości godziwej.
Wynik finansowy ustalany jest na każdym etapie prowadzonej działalności na podstawie osiągniętych przychodów z nieodpłatnej działalności
statutowej pomniejszonej o koszty nieodpłatnej działalności statutowej. Następnie wynik na działalności statutowej nieodpłatnej pomniejszają
koszty zarządu. Wynik z działalności operacyjnej pomniejszany jest przez koszty operacyjne i finansowe a także zwiększany o osiągnięte
przychody operacyjne i finansowe. Wynik brutto korygowany jest o wartość wynikającego podatku dochodowego od osób prawnych,
ukazując tym samym wartość netto wyniku finansowego.
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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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