
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

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

FUNDACJA ANCILLA SEWERYNÓW 8 00-331 WARSZAWA WARSZAWA MAZOWIECKIE

2) czas trwania działalności jednostki, jeśli jest ograniczony

Czas trwania podmiotu jest nieograniczony.

3) okres objęty sprawozdaniem finansowym

Sprawozdanie obejmuje okres od dnia 01 stycznia 2020 do 31 grudnia 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 zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działaności statutowej przez podmiot w dającej się przewidzieć przyszłości i
nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożeniekontynuowania przez niego 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

Środki trwałe o wartości początkowej powyżej 10 000,00 zł amortyzowane są proporcjonalnie do okresu ich użytkowania.

Wartości niematerialne i prawne o wartości jednostkowej do 10 000,00zł odpisuje się jednorazowo w pełnej ich wartości  w koszty, natomiast
o wartości wyższej są amortyzowane  sa amortyzowane proporcjonalnie do okresu  ich użytkowania.

Koszty  działań statutowych ujmuje się w zespole VII z podziałem na każde zadanie. Za koszty statutowe uważa się koszty związane z
realizacją projektu, którego cel jest zgodny  z celami statutowymi Jednostki.

Należności wycenia się  w kwocie wymagającej zapłaty z zacowaniem zasady ostrożności.

Sprawozdanie finansowe sporzadzane jest na dzien zamknięia ksiąg rachunkowych. Rachunek wyników sporządzany jest w wariancie
porównawczym.

Data sporządzenia: 2021-04-29

Data zatwierdzenia: 2021-06-23

Teresa Ozga Marta Polek

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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