
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

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

FUNDACJA "KU PRZESZŁOŚCI" UL. KROWODERSKA 75/16 31-158 KRAKÓW KRAKÓW MAŁOPOLSKIE, Numer KRS:
0000550294

2) czas trwania działalności jednostki, jeśli jest ograniczony

czas nieograniczony

3) okres objęty sprawozdaniem finansowym

01-01-2021 - 31-12-2021

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 zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez Fundację w dającej się przewidzieć przyszłości.
Nie istnieją również okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności Fundacji.

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

Aktywa i pasywa wycenia się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości, przy  czym:

1. Środki trwałe o wartości do 10 000,00 zł. odpisywane są jednorazowo w koszty po ich wydaniu do użytkowania i ujmowane są w
ewidencji środków trwałych. Pozostałe środki trwałe tj. o wartości powyżej 10 000,00 zł. amortyzowane są metodą liniową wg wykazu
rocznych stawek amortyzacyjnych, zawartych w załączniku nr 1 do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia
15.02.1992 r. (Dz.U. 54 z 2001, poz. 654 - tekst jedn. z późn. zm.).

2. Wartości niematerialne i prawne o wartości poniżej 10 000,00 zł. amortyzuje się jednorazowo, pozostałe zgodnie z okresami ustalonymi
w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 15.02.1992 r. (art.16m ustawy). 

3. Należności, roszczenia i zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty, przy czym wartość należności urealnia się przez
tworzenie odpisów aktualizacyjnych w wysokości 100 % na należności od dłużników zalegających na dzień bilansowy z zapłatą dłużej
niż 6 miesięcy, biorąc pod uwagę, że ich zapłata w najbliższym czasie nie jest prawdopodobna.

  Na dzień 31.12.2021 r. nie stwierdzono tego typu należności i roszczeń.

4. Należności i zobowiązania w walutach obcych wykazuje się w księgach rachunkowych w wartości ustalonej przy ich powstaniu,
przeliczonej na złote polskie według tabel kursów NBP, ustalających kursy średnie złotego w stosunku do walut obcych.

  Różnice kursowe na dzień bilansowy ustala się oddzielnie dla każdej waluty obcej według kursu średniego ustalonego przez NBP.

Data sporządzenia: 2022-06-27

Data zatwierdzenia: 2022-06-30

Katarzyna Leśniak Andrzej Pilipiuk

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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