Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
1) nazwa, siedziba i adres oraz numer we właściwym rejestrze sądowym albo ewidencji
FUNDACJA WSPARCIA OSÓB Z ZABURZENIAMI KOMUNIKACJI "MIĘDZY SŁOWAMI" UL. ROMUALDA TRAUGUTTA 2
81-388 GDYNIA GDYNIA POMORSKIE
2) czas trwania działalności jednostki, jeśli jest ograniczony
Czas trwania Fundacji jest nieograniczony
3) okres objęty sprawozdaniem finansowym
01.01.2020-31.1.2020
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 Fundacji Wsparcia Osób z Zaburzeniami Komunikacji "MIĘDZY SŁOWAMI" zostało sporządzone przy założeniu
kontynuowania działalności przez Fundację, nie itnieją okoliczności do zagrożenia kontynuacji 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
Sprawozdaniefinansowezostało przygotowanezgodniezwymogami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości obowiązującymi
jednostki kontynuujące działalność orazzgodniez ustawąz dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Przyjęte
przez Fundacjęzasady rachunkowościstosowane byływsposób ciągły isą onezgodnezzasadamirachunkowościstosowanymiw poprzednimroku
obrotowym. Jednostkasporządzarachunek zyskówistrat wukładzie kalkulacyjnym. W sprawozdaniu finansowym Jednostka wykazujezdarzenia
gospodarczezgodniezich treściąekonomiczną. Wynik finansowy Jednostki za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągniętei przypadające
najej rzecz przychody orazzwiązaneztymi przychodami koszty zgodniezzasadamimemoriału, współmierności przychodówi kosztóworaz
ostrożnej wyceny 1. Uproszczenia przewidziane wustawie o rachunkowościzastosowane w sprawozdaniu finansowym: 1.1. Fundacja odstąpiła
od sporządzania zestawienia zmian w kapitale własnym na podstawieart. 45 ust. 2 i 3. 1.2. Fundacja odstąpiła od sporządzaniarachunku
przepływówpieniężnych na podstawieart. 45 ust. 2 i 3. 1.3. Fundacja odstąpiła od ustalania aktywówi pasywów z tytułu odroczonego podatku
dochodowego na podstawieart. 37 ust. 10. 1.4. Fundacja odstąpiła od wyceny kontraktówdługoterminowych określonychwart. 34a—34c na
podstawieart. 34d. 1.5. Fundacja odstąpiła od zaliczania do aktywów trwałych używanych obcych składników majątkowych na podstawie art.
3 ust. 6.

Data sporządzenia: 2021-09-30
Data zatwierdzenia: 2021-09-30
ANNA WOŁKOŃSKA
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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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