
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

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

ONKOREJS - WYBIERAM ŻYCIE UL. TOPOLOWA 34 83-010 STRASZYN ROTMANKA POMORSKIE

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 sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności. Brak okoliczności wskazujących na zagrożenie 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

Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych w roku obrotowym zgodnie z dokumentacją
przyjętych zasad (polityki) rachunkowości. Przyjęte zasady rachunkowości stosuje się w sposób ciągły dokonując w kolejnych latach
obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów i pasywów.
Fundacja sporządza sprawozdanie finansowe dla organizacji pozarządowych, wg załącznika 6 Ustawy o rachunkowości.
Źródłem przychodów jednostki są otrzymane dotacje, darowizny, środki finansowe pochodzące ze zbiórki publicznej.
Koszty ujmowane według zasady memoriałowej, tj. w okresach których dotyczą, niezależnie od daty otrzymania lub dokonania płatności.
Ewidencjonowane są one w układzie rodzajowym - w odniesieniu na poszczególne typy działalności/ realizowane projekty.
W Fundacji nie występują materiały podlegające magazynowaniu. Materiały zużywane są bezpośrednio na realizację celów statutowych oraz na
potrzeby administracyjno-gospodarcze.
Pełna ich wartość wynikająca z faktur jest odpisywana bezpośrednio w koszty.
Wykazane w bilansie na koniec roku obrotowego aktywa i pasywa ustalono z zastosowaniem metod wyceny wynikających z przyjętych zasad
rachunkowości.
Środki trwałe i wartości niematerialne wycenia się według cen nabycia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne a także odpisy z tytułu trwałej
utraty wartości. Amortyzacja środków trwałych dokonywana jest metodą liniową przy zastosowaniu zasady, że wszystkie środki trwałe i
wartości niematerialne i prawne o wartości do 10.000 zł będą amortyzowane jednorazowo w miesiącu przekazania do używania, tj. w 100%.
Natomiast powyżej kwoty 10.000 zł – odpisy amortyzacyjne dokonywane będą według stawek wynikających z załącznika do ustawy o
podatku dochodowym od osób prawnych.
Należności i zobowiązania są wykazywane w kwocie wymagalnej zapłaty. Jednostka nie tworzy odpisów aktualizujących wartości nalezności.
nalezności przedawnione odpisywane sa w koszty w miesiącu, w którym nastąpiło przedawnienie.
Środki pieniężne w walucie polskiej, w banku i w kasie wyceniane są według wartości nominalnej.
Fundusz załozycielski jest ujmowany w wysokości określonej w umowie i wpisanej w Rejestrze sądowym.
Pozostałe aktywa i pasywa wycenia sie według wartości nominalnej.

Ustalenia wyniku finansowego

Wynik finansowy Fundacji ustala się według zasad określonych w załaczniku nr 6 do ustawy o rachunkowosci dla organizacji pozarządowych
nieprowadzących działalności gospodarczej. Ustala się wynik finansowy i sporządza sprawozdanie finansowe aby informacje z nich wynikające
były porównywalne w kolejnych latach.

 

Ustalenia sposobu sporządzania sprawozdania finansowego

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP: 2021-08-20



Wynik finansowy Fundacji ustala się według zasad określonych w załaczniku nr 6 do ustawy o rachunkowosci dla organizacji pozarządowych
nieprowadzących działalności gospodarczej.
Dochody Fundacji zwolnione są przedmiotowo z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych.
W skład sprawozdania firnansowego wchodzą:
a)wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
b)bilans,
c)rachunek zysków i strat
d)informacja dodatkowa.

 

Data sporządzenia: 2021-06-10

Data zatwierdzenia: 2021-08-15

Agnieszka Gan - Skrzydlewska Magdalena Lesiewicz

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: 2021-08-20
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