
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

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

FUNDACJA MOŻESZ WIĘCEJ, UL. JEŻYNOWA 30, 26-026 MORAWICA, BILCZA, WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIE

2) czas trwania działalności jednostki, jeśli jest ograniczony

NIE DOTYCZY.

3) okres objęty sprawozdaniem finansowym

OD 1.01.2020 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 zostało spotrządzone przy założeniu 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

Środki trwałe: a) składniki majątku o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok i wartości początkowej równej lub niższej niż 10
000 zł są zaliczane do środków trwałych i dokonuje się jednorazowego odpisu amortyzacyjnego w miesiącu przyjęcia ich do używania, b)
środki trwałe o wartości początkowej powyżej 10 000 zł amortyzowane są proporcjonalnie do okresu ich użytkowania z zastosowaniem
metody liniowej od miesiąca następującego po przyjęciu do ewidencji ŚT, c) wartości niematerialne i prawne o wartości jednostkowej do 10
000 zł amortyzuje się jednorazowo w pełnej ich wartości w miesiącu przyjęcia tego składnika do użytkowania, d) wartości niematerialne i
prawne o wartości jednostkowej powyżej 10 000 zł amortyzuje się metodą liniową od miesiąca następnego po przyjęciu do ewidencji WNiP.
W Fundacji nie tworzy się rezerw na przyszłe świadczenia pracownicze takie jak odprawy emerytalne oraz nagrody jubileuszowe a także nie
tworzy się rezerw i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego od osób prawnych Z uwagi na specyfikę działalności Fundacja nie
prowadzi kont obejmujących zapasy materiałów i towarów, Nieistotne koszty dotyczące przyszłych okresów sprawozdawczych (miesięcy)
jako nie mające istotnego wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy, nie są rozliczane poprzez czynne rozliczenia
międzyokresowe kosztów tylko są odnoszone bezpośrednio w dacie wystawienia dokumentu w koszty, zgodnie z zasadą istotności. Zasadę tą
stosuje się w każdym roku tak samo.

Data sporządzenia: 2021-04-30

Data zatwierdzenia: 2021-06-28

Katarzyna Kaniowska-Snochowska Marcin Agatowski

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: 2021-10-14
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