Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
1) nazwa, siedziba i adres oraz numer we właściwym rejestrze sądowym albo ewidencji
FUNDACJA FORT III POMIECHÓWEK UL. JULIANA SMULIKOWSKIEGO 1/3 00-389 WARSZAWA WARSZAWA
MAZOWIECKIE
2) czas trwania działalności jednostki, jeśli jest ograniczony
NIEOGRANICZONY
3) okres objęty sprawozdaniem finansowym
od 2020-01-01
do 2020-12-31
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
TAK
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
Do środków trwałych przyjmuje się składniki majątku spełniające definicję ustawową, których wartość dodatkowo jest
wyższa niż 10 000,00 zł. W przypadku gdy wartość środka trwałego nie przekracza wartości 10 000,00 zł jednostka
dokonuje jednorazowego odpisu amortyzacyjnego: - w miesiącu przyjęcia do używania. Środki trwałe amortyzowane
są metodą liniową w oparciu o przewidywany okres ich użytkowania. Stosowane stawki amortyzacyjne dla środków
trwałych są następujące: - budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 2 - urządzenia techniczne i maszyny
14 - środki transportu 20 Do wartości niematerialnych i prawnych przyjmuje się składniki majątku spełniające definicj
ę ustawową, których wartość dodatkowo jest wyższa niż 10 000,00 zł. W przypadku gdy wartość składnika majątku
nie przekracza wartości 10 000,00 zł, jednostka dokonuje jednorazowego odpisu amortyzacyjnego: - w miesiącu
przyjęcia do używania. Wartości niematerialne i prawne amortyzowane są metodą liniową w oparciu o przewidywany
okres ich użytkowania. Stosowane stawki amortyzacyjne dla WNiP są następujące: - licencje 50% Przychód środków
pieniężnych w walutach obcych na rachunek walutowy i do kas walutowych wycenia się według kursu NBP z dnia
poprzedniego. Rozchód walut wycenia się z zastosowaniem kursu ustalonego metodą FIFO. Należności wykazywane
są w bilansie w wartości nominalnej: - pomniejszonej o odpis aktualizujący ich wartość. Odpisy aktualizujące tworzy
się według następujących zasad: - jednostka dokonuje indywidualnej oceny ryzyka nieściągalności poszczególnych
pozycji należności i na tej podstawie ustala wartość koniecznego odpisu dla należności.

Data sporządzenia: 2021-03-31
Data zatwierdzenia: 2021-09-30
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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

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP: 2021-10-13

