Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
1) nazwa, siedziba i adres oraz numer we właściwym rejestrze sądowym albo ewidencji
FUNDACJA DOM AUTYSTY MIĘDZYCHODZKA 16 14 60-371 POZNAŃ POZNAŃ WIELKOPOLSKIE
2) czas trwania działalności jednostki, jeśli jest ograniczony
brak
3) okres objęty sprawozdaniem finansowym
1.01.2020-31.12.2020
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
Działalność będzie kontynuowana
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
Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości obowiązującymi
jednostki( tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku poz. 330 z późniejszymi zmianami)
Środki trwałe o wartości powyżej 10000zł netto podlegają amortyzacji, począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu
przekazania ich do użytkowania do końca miesiąca,
w którym następuje zrównanie sumy odpisów amortyzacyjnych z ich wartością początkową, lub
w którym postawiono je w stan likwidacji, zbyto lub stwierdzono ich niedobór.
Środki trwałe niskocenne umarzane są w 100% w miesiącu przekazania do użytkowania. Podstawę dokonywania odpisów amortyzacyjnych
środków trwałych i wartości niematerialnych
i prawnych stanowi aktualny plan amortyzacji określający stawki i kwoty rocznych odpisów poszczególnych środków trwałych.
Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się metodą liniową tj. drogą systematycznego rozłożenia wartości początkowej danego środka trwałego
lub wartości niematerialnej i prawnej na przewidywane lata jego użytkowania- proporcjonalnie do upływu czasu w równych ratach.
Wartości niematerialne i prawne amortyzuje się przy uwzględnieniu minimalnych długości okresów amortyzacji określanych w przepisach
podatkowych.
1.Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia lub wartości przeszacowanej ( po
aktualizacji wyceny) pomniejszonej o odpisy umorzeniowe.
2.Środki trwałe w budowie wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub
wytworzeniem pomniejszonym o ewentualne odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Wartość środków trwałych w budowie zwiększa się o
odsetki od kredytów za okres budowy środka trwałego.
3.Inwestycje krótkoterminowe wycenia się w cenie nominalnej.
4.Należności wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności, po uwzględnieniu odpisów aktualizujących ich
wartość.
5.Zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty, czyli do kwoty głównej dolicza się odsetki wynikające z otrzymanych od
kontrahentów not odsetkowych.
6.Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej.
7.Kapitały oraz pozostałe aktywa i pasywa wycenia się według wartości nominalnej.
Wynik finansowy za rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody związane z tymi przychodami koszty
zgodnie z zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów z zachowaniem zasady ostrożności wyceny.
Jednostka sporządza rachunek zysków i strat w układzie porównawczym. W sprawozdaniu finansowym spółka wykazuje zdarzenia
gospodarcze zgodnie z ich treścią ekonomiczną.
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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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