Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
1) nazwa, siedziba i adres oraz numer we właściwym rejestrze sądowym albo ewidencji
"FUNDACJA ZIELONEJ DOLINY ODRY I WARTY" 1 MAJA 1 B 69-113 GÓRZYCA GÓRZYCA LUBUSKIE
2) czas trwania działalności jednostki, jeśli jest ograniczony
CZAS NIEOGRANICZONY
3) okres objęty sprawozdaniem finansowym
01.01.2020 do 31.12.2020
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 finansowe sporządzono przy założeniu kontynuowania przez Fundację
działalności. Brak okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania 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
Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy (od stycznia do grudnia) a okresem sprawozdawczym są poszczególne miesiące wchodzące w jego
skład.
2. Wykazane w bilansie na koniec roku obrotowego aktywa i pasywa wyceniono następującymi metodami wyceny wynikającymi z przyjętych
zasad (polityki) rachunkowości:
a) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne – według ceny nabycia, pomniejszonej o odpisy umorzeniowe a także o odpisy z tytułu
trwałej utraty wartości
3. Wynik finansowy ustala się według zasad określonych w załączniku 2 do rozporządzenia Ministra Finansów z 15 listopada 2001 roku.
a) Bilans
b) Wykaz kont księgi głównej
Wykaz ksiąg rachunkowych stosowanych przez jednostkę oraz sposób ich prowadzenia jest zgodny z postawieniami ustawy o rachunkowości
(rozdział 2).
4. Aktualizacja dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości jest obowiązkiem Prezesa jednostki.
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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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