
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

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

FUNDACJA NA RZECZ PROMOCJI SPORTU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH MARZENIE KONOPNICKIEJ 20C 71-151
SZCZECIN SZCZECIN ZACHODNIOPOMORSKIE

2) czas trwania działalności jednostki, jeśli jest ograniczony

Nieokreślony

3) okres objęty sprawozdaniem finansowym

01.01.2020r.-31.12.2020r.

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 statutowej przez Fundację, zgodnie z art.45 Ustawy o
rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku.Nie istnieją okoliczności zagrożenia kontynuowania przez nią 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

1.Rokiem Obrotowym jest okres kolejnych 12 miesięcy. Rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym. W skład roku obrotowego
wchodzą okresy sprawozdawcze. Za okres sprawozdawczy przyjmuje się okres jednego miesiąca.
2.Metody wyceny aktywów i pasywów ( art. 10 ust. 1 pkt.2 UOR) ustala się przyjmując założenie, że jednostka będzie kontynuowała
działalność w dającej się przewidzieć przyszłości, w niezmienionym istotnie zakresie, bez postawienia jej w stan upadłości lub likwidacji.
3.Ustala się trzycyfrowy symbol kont syntetycznych określonych w załączonym do Planu kont Wykazie kont.
4.Konta ksiąg pomocniczych ( analityka) zawierają zapisy będące uszczegółowieniem i uzupełnieniem zapisów kont księgi głównej. Prowadzi
się je w ujęciu systematycznym, jako wyodrębniony system ksiąg, kartotek (zbiorów kont), komputerowych zbiorów danych uzgodniony z
saldami i zapisami na kontach księgi głównej
5. Księgi prowadzone są za pomocą programu komputerowego firmy INSERT GT.
6. Przy dokonaniu wyboru zasad i metod oraz sposobu prowadzenia ksiąg rachunkowych spośród dopuszczonych ustawą, dostosowując
je dopotrzeb jednostki, zachowano: a)zasadę rzetelnego obrazu wynikającą z zapisów (art. 4 ust. I UOR) b)zasadę przewagi treści nad
formą prawna ( art.4 ust.2 UOR) c)zasadę ciągłości ( art,5 ust, 1 UOR) d)zasadę kontynuacji działalności ( art. 5 ust. 2 UOR) e) zasadę
współmierności - memoriału ( art. 6 ust. 1 UOR) f)zasadę kosztu historycznego uwzględniając zasadę ostrożnej wyceny ( art. 7 UOR)
g)zasadę kompletności ( art.20 ust. I UOR)
7. W sprawach nieuregulowanych przepisami ustawy o rachunkowości oraz nieokreślonych w niniejszym zarządzeniu stosuje się
krajowestandardy rachunkowości, a w przypadku ich braku - Międzynarodowe Standardy Rachunkowości.

Data sporządzenia: 2021-06-28

Data zatwierdzenia: 2021-09-25

Julia Nyga Anna Smyła

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: 2021-09-25
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