
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

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

FUNDACJA "BLIŻEJ SZCZĘŚCIA" UL. TOWAROWA 23 43-100 TYCHY TYCHY ŚLĄSKIE

2) czas trwania działalności jednostki, jeśli jest ograniczony

Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.

3) okres objęty sprawozdaniem finansowym

Przedmiotowe sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku. Dane liczbowe w sprawozdaniu
wykazano  w złotych.

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 sporządzone zostało przy założeniu kontynuacji działalności przez Fundację w dającej się przewidzieć przyszłości,
oraz nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią 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

1.Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości.

2.Wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe wyceniane są według cen nabycia lub kosztu wytworzenia pomniejszonych o umorzenie.
Do dokonywania odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych Fundacja
uwzględnia okresy ich ekonomicznej użyteczności. Odpisów amortyzacyjnych Fundacja dokonuje metodą  liniową.

3.Środki trwałe w budowie wyceniane są według cen nabycia lub kosztów wytworzenia z uwzględnieniem podatku VAT nie podlegającego
odliczeniu, oraz odsetek i prowizji naliczonych na czas trwania budowy od kredytów służących finansowaniu danego środka.

4.Należności i roszczenia wykazywane są w kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny. Odpisy aktualizujące tworzy
się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego, w odniesieniu do:

1) należności od dłużników postawionych w stan likwidacji lub stan upadłości – do wysokości należności nieobjętej gwarancją lub innym
zabezpieczeniem należności, zgłoszonej likwidatorowi lub sędziemu-komisarzowi w postępowaniu upadłościowym,

2) należności od dłużników w przypadku oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości, jeżeli majątek dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie
kosztów postępowania upadłościowego – w pełnej wysokości należności,

3) należności kwestionowanych przez dłużników oraz z których zapłatą dłużnik zalega, a według oceny sytuacji majątkowej i finansowej
dłużnika spłata należności w umownej kwocie nie jest prawdopodobna – w wysokości niepokrytej gwarancją lub innym zabezpieczeniem
należności,

4) należności stanowiącej równowartość kwot podwyższających należności, w stosunku do których uprzednio dokonano odpisu
aktualizującego – w wysokości tych kwot, do czasu ich otrzymania lub odpisania,

5) należności nieprzeterminowanych o znacznym stopniu prawdopodobieństwa nieściągalności, w przypadku uzasadnionych rodzajem
prowadzonej działalności lub strukturą odbiorców – w wysokości wiarygodnie oszacowanej kwoty odpisu, w tym także ogólnego, na
nieściągalne należności.

6) należności przeterminowanych , w zależności od upływu dni od terminu wymagalności  w wysokości :

50% dla upływu ponad 180 dni od terminu wymagalności wierzytelności,

100% dla upływu ponad 360 dni od terminu wymagalności wierzytelności.

5.Zobowiązania wyceniane są w kwocie wymagającej zapłaty.

6.Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wyceniane są według wartości nominalnej.
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7.Fundacja nie tworzy rezerwy i aktywa na odroczony podatek w związku z występowaniem różnic przejściowych między wykazywaną w
księgach   rachunkowych wartością aktywów  i pasywów a ich wartością podatkową.

8.Rezerwy wyceniono w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości.

9.Kapitały ( fundusze ) własne oraz pozostałe aktywa i pasywa wyceniono w wartości nominalnej.     

10.Fundacja ustala wynik finansowy zgodnie z treścią załącznika nr 6 do ustawy o rachunkowości.

11.Fundacja sporządza sprawozdanie finansowe na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych, które zgodnie z przepisami ustawy o
rachunkowości składa się z:

bilansu,

rachunku strat i zysków,

informacji dodatkowej, obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowe raz informacje dodatkowe.

Informacja dodatkowa zawiera istotne dane i objaśnienia niezbędne do tego, aby sprawozdanie finansowe Fundacji odpowiadało warunkom
określonym przepisami ustawy o rachunkowości, ze szczegółowością określoną załącznikiem nr 6 ustawy.

Data sporządzenia: 2022-03-09

Data zatwierdzenia: 2022-07-19

Mariola Frydrych Anna Gorzawska-Remogna

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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