Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
1) nazwa, siedziba i adres oraz numer we właściwym rejestrze sądowym albo ewidencji
ZACHODNIOPOMORSKA FUNDACJA POMOCY RODZINIE "TĘCZA SERC"
UL. KOLUMBA 60
70-035 SZCZECIN
ZACHODNIOPOMORSKIE
KRS 0000272024
2) czas trwania działalności jednostki, jeśli jest ograniczony
Czas działania jesdnostki jest nieograniczony
3) okres objęty sprawozdaniem finansowym
Rok obrotowy od 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 spożądzone przy założeniu możliwości dalszej kontynuacji działalności.
Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności przez Fundację.
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
Aktywa i pasywa wycenia się:
- środki trwałe i wartość niematerialne i prawne do 10000,00 zł odpisuje się w koszty w pełnej wysokości, a o wartości wyższej
amortyzowane są metodą liniową z uwzględnieniem stawek amortyzacji;
- rzeczowe składniki majątkowe w cenie nabycia lub koszcie nabycia wyższym od 1500,00 zł i przewidywalnym okresie użytkowania powyżej
roku kwalifikuje się do środków trwałych i ujmuje się w rejestrze;
- środki trwałe o wartości od 1500,00zł do 10000,00zł umarzane są jednorazowo poich wydaniu do użytkowania;
- drobne zakupy księgowane są bezpośrednio w koszty – wg ceny ich nabycia;
- ewidencje i rozliczenie kosztów prowadzi się za pośrednictwem kont zespołu „5”- koszty wg rodzajów działalności:
a) jednostka nie posiada wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych,
b) jednostka nie posiada zapasów,
c) należności i zobowiązania prezentowane są według wartości nominalnej,
d) środki pieniężne wyceniane są według wartości nominalnej i na tę pozycję składają się środki pieniężne w walucie polskiej w kasie
gotówkowej oraz na rachunku bankowy.
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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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