
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

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

FUNDACJA DOM RAIN MANA OSKARA KOLBERGA 6 B 25 81-881 SOPOT SOPOT POMORSKIE

2) czas trwania działalności jednostki, jeśli jest ograniczony

nie dotyczy

3) okres objęty sprawozdaniem finansowym

od 2021-01-01 do 2021-12-31

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 sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć
przyszłości.

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

a. Wartości niematerialne i prawne, środki trwałe

Wartości niematerialne i prawne, środki trwałe wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, pomniejszonych o dotychczasowe
umorzenie. Odpisy amortyzacyjne są dokonywane przy zastosowaniu metody liniowej. Wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe o
wartości początkowej nie przekraczającej 10 000 zł obciążają koszty działalnościjednorazowo wmiesiącu oddaniaich do użytkowania.

b. Inwestycje krótkoterminowe
Nabyte udziały, akcje oraz inne aktywa krótkoterminowe ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich nabycia lub powstania według ceny
nabycia. Na dzień bilansowy aktywa zaliczone do inwestycji krótkoterminowych są wycenione według ceny rynkowej. Skutki zmian wartości
inwestycji krótkoterminowych wpływają w pełnej wysokości odpowiednio na przychody lub koszty finansowe.

c. Zapasy
Nabyte lub wytworzone wciągu roku obrotowego rzeczowe składniki zapasów ujmowane są według ceny zakupu.

d. Należności i zobowiązania
Należności i zobowiązania (w tym z tytułu kredytówi pożyczek) w walucie polskiej wykazywane są według wartości podlegającej zapłacie.

e .Środki pieniężne
Krajowe środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej. Środki pieniężne wyrażone w walutach
obcych wycenia się według średniego kursu NBP na ostatni dzień okresu sprawozdawczego.

f. Rozliczenia międzyokresowe kosztów oraz rezerwy na zobowiązania
W przypadku ponoszenia wydatków dotyczących przyszłych okresów sprawozdawczych Fundacja dokonujeczynnych rozliczeń
międzyokresowych.
Wynik finansowy Jednostki za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi
przychodami koszty zgodnie z zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny. Przyjęte przez Jednostkę
zasady rachunkowości stosowane były w sposób ciągły i są one zgodnez zasadami rachunkowości stosowanymi w poprzednim roku
obrotowym. W sprawozdaniu finansowym Jednostka wykazuje zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich treścią ekonomiczną.
Sprawozdanie zostało sporządzone zgodnie z ustawą o rachunkowości i załącznikiem nr 6 do tej ustawy. Rachunek zysków i strat sporządzany
został w wersji kalkulacyjnej. Jednostka niesporządza zestawienia zmian w kapitale własnym oraz rachunku przepływów pienieżnych. Zgodnie
z art. 48 ust 3 Ustawy o rachunkowości Jednostka niesporządza informacji dodatkowej, przedstawi natomiast informacje uzupełniające do
bilansu

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