Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
1) nazwa, siedziba i adres oraz numer we właściwym rejestrze sądowym albo ewidencji
Fundacja "Rozszczepowe Marzenia"
02 - 768 Warszawa, ul. Fosa 31
mazowieckie
KRS: 0000248920
NIP: 525 235 64 43, REGON: 140416433
2) czas trwania działalności jednostki, jeśli jest ograniczony
Czas trwania jednostki nie jest ograniczony.
3) okres objęty sprawozdaniem finansowym
Niniejsze sprawozdanie obejmuje okres od 01.01.2020r. do 31.12.2020r.
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
Prezentowane sprawozdanie finansowe sporządzone zostało przy założeniu kontynuowania działalności Fundacji. Nie są obecnie znane
jakiekolwiek okoliczności zagrażające prowadzeniu 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
Sprawozdanie finansowe zostało sporzadzone zgodnie z Ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994r. ( publikacja: Dz. U. z 2016r. poz.
1047, ostatnie zmiany w Dz. U. poz. 2255 ).
Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało zgodnie z załącznikiem nr 6 do Ustawy o rachunkowości.
Fundacja jest organizacją pożytku publicznego i spełnia wymogi określone w art. 3 ust. 2 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie.
OMÓWIENIE PRZYJĘTYCH ZASAD RACHUNKOWOŚCI:
1. Rachunek zysków i strat:
a) przychody
Fundacja nie prowadziła działalności gospodarczej ani odpłatnej działalności statutowej. Jej przychody określa statut i są to:
- darowizny pieniężne i rzeczowe,
- spadki,
- dotacje,
- zbiórki publiczne,
- depozyty bankowe,
- inne przychody z kapitałów pieniężnych.
b) koszty
Fundacja prowadziła ewidencję kosztów z podziałem na koszty działalności statutowej oraz na koszty administracyjne według rodzaju.
c) spsób ustalania wyniku finansowego
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Wynik finansowy ustalony jest w sposób określony w Ustawie o rachunkowości. Podział przychodów i kosztów w głównych pozycjach
rachunku zysków i strat odpowiada rodzajom działalności, które prowadziła Fundacja.
W rachunku zysków i strat wykazuje się oddzielnie przychody, koszty, zysk lub stratę z działalności statutowej, z podziałem na działalność
statutową nieodpłatną i odpłatną, z działalności gospodarczej, operacyjnej lub finansowej.
Wynik finansowy wykazuje się oddzielnie dla każdego rodzaju działalności. Zysk lub strata bieżącego roku nie jest dodawana do przychodów
albo kosztów roku następnego. W rachunku zysków i strat wykazane są tylko przychody i koszty bieżącego roku.
W 2020 roku Fundacja nie prowadziła działalności gospodarczej oraz odpłatnej działalności statutowej.
2. Bilans:
- Wartości niematerialne i prawne wycenione zostały według cen nabycia pomniejszonych o odpisy umorzeniowe. W tej pozycji wykazywane
jest oprogramowanie oraz nabyte licencje.
- Środki trwałe wycenione zostały w cenie nabycia lub w koszcie wytworzenia.
Ponieważ Fundacja nie prowadziła działalności gospodarczej, składniki majątku o okresie użytkowania dłuższym niż 1 rok, bez względu na
ich wartość początkową, były jednorazowo odpisywane
w ciężar kosztów w momencie przekazania ich do użytkowania.
- Środki trwałe w budowie - nie wystąpiły.
- Inwestycje długoterminowe wyceniane zostały według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
- Długotrminowe aktywa finansowe - nie występowały.
- Rzeczowe składniki aktywów obrotowych wycenione zostały według ceny nabycia lub kosztów wytworzenia.
- Należności wycenione zostały w kwocie wymagającej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny.
- Środki pieniężne wycenione zostały w wartości nominalnej.
- Rozliczenia międzyokresowe kosztów czynne były dokonane w wypadku poniesienia kosztów dotyczących przyszłych okresów
sprawozdawczych.
- Fundusz statutowy wykazany został w wysokości określonej w umowie i wpisanej do rejestru sądowego.
- Zobowiązania zostały wycenione w kwocie wymagającej zapłaty.
- Inne rozliczenia międzyokresowe:
- rozliczenia międzyokresowe kosztów czynne - dotyczyły przyszłych okresów sprawozdawczych,
- rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne - dokonane były w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący
okres sprawozdawczy. Zalicza się tu między innymi wartość
wykonanych na rzecz jednostki świadczeń, które nie zostały zafakturowane, a na mocy Ustawy wykonawca nie był zobowiązany do ich
fakturowania, koszty wynagrodzeń wypłaconych po
zakończeniu okresu sprawozdawczego, dotyczące roku poprzedniego oraz składki ZUS od tych wynagrodzeń.
3. Pozostałe informacje:
- Zmiany zasad rachunkowości w okresie sprawozdawczym nie miały miejsca.
- Sprawozdanie finansowe Fundacji za 2020 rok nie podlega obowiązkowi badania przez biegłego rewidenta.
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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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