
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

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

FUNDACJA IMIENIA LESZKA PODKAŃSKIEGO ROZTOCZE 4 A 20-722 LUBLIN  LUBELSKIE

2) czas trwania działalności jednostki, jeśli jest ograniczony

Czas trwania działalności jednostki nie jest ograniczony

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,co najmniej 12 miesięcy i dłużej. Nie
istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez Fundację 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

W roku sprawozdawczym 2021 Fundacja stosowała następujące zasady wyceny : Rzeczowe składniki majątku o wartości początkowej
wyższej niż kwota 10 000,00 zł i przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż 1 rok są środkami trwałymi amortyzowanymi liniowo
według stawek amortyzacyjnych wskazanych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 15.02.1992 r.

Rzeczowe składniki majątku o wartości początkowej niższej niż kwota 10 000,00 zł i przewidywanym okresie używania krótszym niż 1 rok są
amortyzowane jednorazowo w momencie przyjęcia ich do użytkowania.

Środki trwałe w momencie przyjęcia ich w użytkowanie są wyceniane wg. cen zakupu, natomiast dla potrzeb sprawozdawczych środki trwałe
oraz wartości niematerialne i prawne są wykazywane w wartości księgowej netto.

W zakres majątku obrotowego wchodzą : zapasy towarów wyceniane wg ceny zakupu, należności wyceniane według kwot wymagających
zapłaty, środki pieniężne wycenione wedug wartości nominalnej.

Fundusze własne wycenione zostały według wartości nominalnej.

Zobowiązania zostały wycenione według kwot wymagających zapłaty na dzień bilansowy.

W zakres przychodów wchodzą kwoty otrzymanych darowizn wycenione według faktycznie uzyskanych wpłat oraz kwoty wynikające z
zawartych umów otrzymania darowizny, a jeszcze nie zapłacone, jak również przychody z tytułu sprzedaży. W zakres kosztów wchodzą kwoty
przekazanych darowizn, koszty administracyjne wycenione według faktycznie poniesionych kosztów oraz koszt własnych sprzedanych
towarów wycenionych w cenie nabycia.

Data sporządzenia: 2022-03-25

Data zatwierdzenia: 2022-09-30

Małgorzata Sagan Sebastian Podkański - Prezes Zarządu 
Sylwia Dołęgowska - Wiceprezes Zarządu

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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