Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
1) nazwa, siedziba i adres oraz numer we właściwym rejestrze sądowym albo ewidencji
FUNDACJA POMOCY UBOGIM ŚW.RITY Z CASCIA RATAJA 7 - 42-400 ZAWIERCIE ZAWIERCIE ŚLĄSKIE
2) czas trwania działalności jednostki, jeśli jest ograniczony
NIE DOTYCZY
3) okres objęty sprawozdaniem finansowym
01.01.2019 - 31.12.2019
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 kolejnych latach.
Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności przez Fundację.
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, środki trwałe w budowie i wartości niematerialne i prawne wycenia się w zależności od sposobu ich nabycia (wytworzenia) i
późniejszego wykorzystywania według:
- cen nabycia (zakupu)
- kosztów wytworzenia
- wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych) pomniejszonych o odpisy umorzeniowe (amortyzacyjne) oraz o
ewentualne odpisy z tytułu trwałej utraty ich wartości.
Cena nabycia składnika aktywów (trwałych i obrotowych) jest ceną zakupu obejmującą kwotę brutto należna sprzedającemu, powiększona
koszty związane z zakupem i przystosowaniem składnika aktywów do stanu zdatnego do użytkowania wraz z kosztami transportu, załadunku,
wyładunku , składowania pomniejszona o rabaty, upusty i inne drobne zmniejszeni i odzyski.
W przypadku braku możliwości ustalenia ceny nabycia składnika aktywów przyjętego w szczególności nieodpłatnie (także w formie
darowizny), jego cenę ustala się dokonując wyceny według cen sprzedaży takiego samego lub podobnego aktywu.
Koszt wytworzenia środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych zawiera ogół poniesionych
kosztów za okres budowy, montażu, przystosowania i ulepszenia do dnia bilansowego lub do dnia przyjęcia danego składnika aktywów
trwałych do użytkowania w tym także:
- koszty obsługi zaciągniętych zobowiązań w celu sfinansowania aktywów trwałych i ujemne różnice kursowe, pomniejszone o przychody
uzyskane z tych tytułów
Trwała utrata wartości następuje w sytuacji dużego prawdopodobieństwa posiadany przez Fundację Pomocy Ubogim św. Rity z Cascia,
składnik aktywów nie przyniesie w znacznej części w przyszłości lub nie przyniesie w ogóle korzyści ekonomicznych.
Jest to uzasadnieniem do dokonania odpisu aktualizującego - doprowadzającego wartość składnika wynikającą z ksiąg rachunkowych do ceny
sprzedaży netto, a w przypadku jej braku do ustalonej w inny sposób wartości godziwej.
Wartość godziwa stanowi kwotę za jaką dany składnik aktywów mógłby zostać wymieniony a zobowiązanie uregulowane na warunkach
transakcji rynkowej, pomiędzy zainteresowanymi, poinformowanymi i niepowiązanymi stronami.
Wartość początkową środków trwałych stanowiącą cenę nabycia lub koszt wytworzenia środka trwałego powiększają koszty jego ulepszenia,
modernizacji, rozbudowy, przebudowy, rekonstrukcji – powodujące po zakończeniu ulepszenia, przewyższenie wartości użytkowej danego
środka trwałego w stosunku do wartości posiadanej przy przyjęciu do użytkowania, mierzonej okresem użytkowania.
Wartość początkową środka trwałego zmniejszają dokonywane odpisy umorzeniowe(amortyzacyjne).
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Umorzenia (amortyzacja) środków trwałych dokonywane są na zasadzie planowanego systematycznie rozłożenia ich wartości początkowej na
ustalony okres amortyzacji.
Rozpoczęcie umorzeń powinno nastąpić nie wcześniej niż po przyjęciu środka trwałego do użytkowania, a ich zakończenie nie później niż z
chwilą zrównania wartości umorzeń z wartością początkową środka trwałego lub przeznaczenia go do sprzedaży, likwidacji bądź stwierdzenia
niedoboru.
Na dzień przyjęcia środka trwałego do użytkowania ustala się metodę i stawkę odpisów umorzeniowych (amortyzacyjnych). Ustalona metoda i
stawka umorzeniowa (amortyzacyjna) musi być zgodna z wykazem rocznych stawek amortyzacyjnych (ustawa o podatku dochodowym od
osób prawnych z 15.02.1992 z późniejszymi zmianami).
W przypadku zakupu środków trwałych z dotacji państwowych, l samorządowych lub ze środków z bezzwrotnej pomocy umorzenie następuje
w 100% a koszt zakupu stanowi koszt statutowy danego projektu.
Wartości niematerialne i prawne wycenia się dokonując umorzeń (amortyzacji) w podobny sposób jak środki trwałe.
Wartość należności podlega aktualizacji z uwzględnieniem stopnia prawdopodobieństwa ich zapłaty na zasadzie dokonania odpisów
aktualizujących ich wartość w następujących przypadkach:
- posiadania należności od dłużników postawionych w stan likwidacji lub upadłości – do wysokości nie objętych gwarancją lub innym
zabezpieczeniem – zgłoszonymi likwidatorowi lub sędziemu w postępowaniu upadłościowym.
- Posiadania należności od dłużników, co do których oddalony został wniosek o ogłoszenie upadłości nie wystarcza na zaspokojenie kosztów
postępowania upadłościowego w pełnej wysokości.
- dysponowania należnościami kwestionowanymi przez dłużników lub gdy dłużnicy zalegają z ich zapłatą, natomiast ocena sytuacji majątkowej
i finansowej danego dłużnika wskazuje, że ściągnięcie zależności w kwocie umownej nie jest możliwe.
- Posiadania należności przeterminowanych lub nie przeterminowanych o znacznym stopniu prawdopodobieństwa ich nieściągalności, w
przypadkach uzasadnionych rodzajem prowadzonej działalności, w wysokości wiarygodnie oszacowanych kwot odpisów na nieściągalne
należności.
Odpisy aktualizujące wartość należności zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych w zależności
od rodzaju należności której dotyczy aktualizacja. Należności umorzone, przedawnione lub nieściągalne zmniejszają uprzednio dokonane
odpisy aktualizujące ich wartość, natomiast w przypadku gdy nie wystąpiła uprzednia aktualizacja to zalicza się je odpowiedni do kosztów
operacyjnych lub kosztów finansowych.
Sprawozdania finansowe sporządza się:
1. miesięczne zestawienie przychodów i wydatków w rozbiciu na sponsorów
2. na dzień kończący rok obrotowy oraz zgodnie z art.12 ust2 ustawy, składają się na nie:
A/ bilans,
B/ rachunek zysków i strat
C/ informacja dodatkowa
W przypadku nie osiągnięcia dwóch z trzech wielkości, o których mowa w art.50 ust 2, bilans, rachunek zysków i strat można sporządzić w
wersji uproszczonej, stanowiącej załącznik nr 6 do ustawy, wykazując w nim dane dotyczące pozycji oznaczonych literami i cyframi rzymskimi.
Informacja dodatkowa sporządzona będzie odpowiednio w formie uproszczonej.

Data sporządzenia: 2020-03-23
Data zatwierdzenia: 2020-06-20
Zofia Domagała

Krystyna Lach

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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