
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

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

FUNDACJA "W JEDNOŚCI SIŁA" UL. WROCŁAWSKA 18 63-400 OSTRÓW WIELKOPOLSKI  WIELKOPOLSKIE

KRS 0000400154

2) czas trwania działalności jednostki, jeśli jest ograniczony

na czas nieokreślony

3) okres objęty sprawozdaniem finansowym

01.01.2020 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 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

Krajowe środki pieniężne ujmuje się w księgach oraz bilansie wartości nominalnej. Środki wyrażone w walucie obcej w ciągu roku ujmuje się
także w walucie nominalnej przeliczonej na złote polskie wg kursu zakupu lub sprzedaży dla danej waluty na dzień przeprowadzenia operacji
walutowej.                                                                                                                                                                                                       
                                                     Nalezności i zobowiąznia wycenia się w kwocie wymagającej
zapłaty.                                                                                                                                                                               Otrzymane
przychody finansują podstawową działalność Fundacji i są związane bezpośrednio z jej działalnością operacyjną. Klasyfikacja środków
trwałych prowadzi się na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30.12.1998 w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych ( Dz.U.z
1999 Nr 112 poz.1317).                                                              Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się wg cen
nabycia. Za cene nabycia uważa się kwotę należną sprzedającemu powiększoną o koszty związane z zakupem ( np.transport, ubezpieczenie,
montażu,opłat skarbowych, prowizji i innych). W sprawozdaniu finansowym sporządzonym na dzień bilansowy środki trwałe podlegające
umorzeniu wykazuje się w wartości netto ( wartość początkowa pomniejszona o dotychczasowe odpisy amortyzacyjne)

Data sporządzenia: 2020-12-31

Data zatwierdzenia: 2021-07-02

Sebastian Misiek Sebastian Misiek

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: 2021-07-07
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