
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

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

FUNDACJA WOLNOŚĆ OD RELIGII CHOPINA 41 2 20-023 LUBLIN LUBLIN LUBELSKIE

2) czas trwania działalności jednostki, jeśli jest ograniczony

Rokiem obrotowym fundacji jest rok kalendarzowy.

 

3) okres objęty sprawozdaniem finansowym

Od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

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 złożone 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

W roku 2020 Aktywa i Pasywa wyceniono według zasad określonych Ustawą o rachunkowości.
1. W 2020 roku Fundacja nie poniosła nakładów na zakup środków trwałych ani wartości niematerialnych i prawnych.
2. W Fundacji nie występują środki trwałe wytworzone na własne potrzeby.
3. Fundacja nie używa żadnych przedmiotów na podstawie umowy leasingu.
4. Zapasy towarów i materiałów ewidencjonowane są w cenach zakupu.
5. W roku podatkowym 2020 Fundacja nie dokonywała odpisów aktualizujących wartość środków trwałych oraz zapasów.
6. Fundacja nie posiada zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki. 
7. Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 1.000,00 zł. 
8. Zobowiązania krótkoterminowe-obejmują stan zadłużenia jednostki ze wszystkich tytułów wymagających zapłaty najpóźniej do końca roku
następującego po dniu bilansowym. Fundacja płaci terminowo swoje zobowiązania z tytułu podatków, ubezpieczeń i innych świadczeń, do
których na zastosowanie Ordynacja Podatkowa. Zobowiązania wobec kontrahentów ujęte są w kwocie wymagającej zapłaty.
9. Zobowiązania długoterminowe w Fundacji nie występują. 
10. Stan środków pieniężnych obejmuje środki pieniężne w kasie, oraz środki na rachunkach bankowych. W bilansie wykazano je w wartości
nominalnej.

Fundacja prowadzi księgi rachunkowe w oparciu o zasady rachunkowości określone Ustawą z dnia 29.09.1994 r. ( Dz. U. Nr 121/94 poz.
591 ) z późniejszymi zmianami. 
1. Rokiem obrotowym spółki jest rok kalendarzowy. 
2. W skład roku obrotowego wchodzą okresy sprawozdawcze. Za okres sprawozdawczy przyjmuje się jeden miesiąc. 
3. Rachunek zysków i strat sporządza się według wariantu porównawczego ze szczegółowością określoną w załączniku nr 6 do ustawy o
rachunkowości. Ewidencję i rozliczanie kosztów prowadzi się według rodzajów na kontach zespołu 4 i równocześnie według funkcji - na
kontach zespołu 5. Przeniesienie kosztów za pośrednictwem kont zespołu 49, na odpowiednie stanowiska kosztów w zespole 5 następuje
równolegle do zapisów na kontach zespołu 4. Zamknięcie kont zespołu 5 następuje co miesiąc.

Data sporządzenia: 2021-03-26

Data zatwierdzenia: 2021-06-30

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP: 2021-07-13
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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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