
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

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

"FUNDACJA WIOSKI FRANCISZKAŃSKIEJ" 16 59-623 LUBOMIERZ JANICE DOLNOŚLĄSKIE

2) czas trwania działalności jednostki, jeśli jest ograniczony

nie dotyczy

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 sporządzono przy założeniu kontyuowania 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

Wynik finansowy Fundacji obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jego rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami
koszty zgodnie z zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny. Wartości niematerialne i
prawne wyceniono według cen nabycia lub kosztów wytworzenia dla kosztów prac rozwojowych, pomniejszonych o skumulowane
odpisy umorzeniowe oraz o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Odpisów amortyzacyjnych wartości niematerialnych i prawnych
dokonano metodą liniową poprzez planowe rozłożenie wartości początkowej na ustalony okres. Rozpoczęcie amortyzacji nastąpiło
pierwszego dnia po miesiącu wprowadzenia Wartości do ewidencji. Amortyzacji podlegały wszystkie wartości bez względu na ich
wartość. Środki trwałe wyceniono w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia po aktualizacji wyceny składników majątku
pomniejszonych o skumulowane umorzenie oraz dokonane odpisy aktualizujące ich wartość. Dla celów podatkowych przyjęto stawki
amortyzacyjne wynikające z ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych określającej wysokość
amortyzacji stanowiącej koszty uzyskania przychodów. Składniki majątku o przewidywanym okresie użytkowania nie
przekraczającym jednego roku oraz wartości początkowej nie przekraczającej 10 tysięcy złotych jednorazowo odpisywano w ciężar
kosztów w momencie przekazania do użytkowania. Aktywa finansowe i zobowiązania finansowe zaliczane do instrumentów
finansowych wyceniono następująco: Należności wyceniono w kwotach wymaganej zapłaty. Środki pieniężne w walucie polskiej
wykazano w wartości nominalnej. Kapitały własne wykazano w wartości nominalnej według ich rodzajów i zasad określonych
przepisami prawa oraz statutem. Kapitał zakładowy wykazuje się w wysokości określonej w statucie i wpisanej w rejestrze
sądowym. Zobowiązania, szczególnie wobec budżetu wyceniono na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty.
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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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