
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

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

FUNDACJA SAWANCI UL. ZWYCIĘSTWA 1 44-100 GLIWICE GLIWICE ŚLĄSKIE

2) czas trwania działalności jednostki, jeśli jest ograniczony

Nie dotyczy

3) okres objęty sprawozdaniem finansowym

01.01.2020-31.12.2020

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

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone 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

Fundacja sporządza sprawozdanie w formie uproszczonej określonej przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów dla jednostek nie
prowadzących działalności gospodarczej. Jednostka nie jest zobowiązana do sporządzenia sprawozdania z przepływu środków pieniężnych .

Aktywa i pasywa wykazane w sprawozdaniu wycenione zostały zgodnie z ustawą o rachunkowości stosując odpowiednio zasady ceny nabycia
lub kosztu wytworzenia z uwzględnieniem odpisów aktualizujących. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne (powyżej 3500 zł)
Fundacja amortyzuje i umarza metodą liniową, przy zastosowaniu stawek podatkowych. W sprawozdaniu finansowym rzeczowe aktywa trwałe
oraz wartości niematerialne i prawne wykazywane są wg cen nabycia pomniejszonych o dotychczasowe umorzenie.

Wynik finansowy za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na rzecz Fundacji przychody oraz związane z tymi
przychodami koszty zgodnie z zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny. Przychody z działalności
statutowej stanowią dotacje oraz darowizny osób fizycznych. Koszty działalności Fundacji to koszty realizacji zadań statutowych oraz koszty
administracyjne .

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez Fundację w dającej się przewidzieć przyszłości,
tj. w ciągu co najmniej 12 miesięcy od dnia bilansowego. Na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego nie są znane okoliczności, które
wskazywałyby na zagrożenie kontynuowania działalności Fundacji. Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z wymogami
ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości wykazując zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich treścią ekonomiczną. Fundacja sporządza
sprawozdanie w formie uproszczonej określonej przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów dla jednostek nie prowadzących działalności
gospodarczej.

Data sporządzenia: 2021-09-29

Data zatwierdzenia: 2021-09-29

Barbara Wojciechowska Katarzyna Sielawa 
Alicja Listek

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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