Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
1) nazwa, siedziba i adres oraz numer we właściwym rejestrze sądowym albo ewidencji
FUNDACJA RATOWNICTWA TATRZAŃSKIEGO TOPR PIŁSUDSKIEGO 63A 34-500 ZAKOPANE ZAKOPANE
MAŁOPOLSKIE
2) czas trwania działalności jednostki, jeśli jest ograniczony
czas trwania działaności Fundacji nie jest ograniczony
3) okres objęty sprawozdaniem finansowym
ROK 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
Brak okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działaności.
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
Zgodniez ustawą o rachunkowości Fundacja Ratownictwa Tatrzańskiego TOPRprzyjęła następujące zasadywyceny aktywów i pasywów:
Środki trwałe, środki trwałe wbudowie, wartości niematerialnei prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia
pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne. Odpisy amortyzacyjne dokonywane są metodą liniową na koniec roku obrotowego.
Materiały wycenia się po cenach zakupu,zalicza się do kosztów w momencie ich zakupu.
Należności i zobowiązania wyceniane są w kwocie wymagającej zapłaty.
Ponoszone koszty ujmujesię na kontach zespołu 4 – koszty według rodzajów, oraz na kontach zespołu 5 – układu kalkulacyjnego,
Rachunek zysków i strat sporządza się według wariantu kalkulacyjnego.
Fundacja stosuje roczne stawki amortyzacyjne dla podstawowych grup środków trwałych:
a) budynkii budowle – 2,5 – 4,5 %
b) urządzenia techniczneimaszyny – 10 – 50 %
c) środki transportu – 7 – 20 %
d) pozostałe środki trwałe – 20 – 25 %.
e) Roczna stawka amortyzacyjna dla wartości niematerialnych i prawnych wynosi 30 oraz 40%. Środki trwałe w budowie, grunty oraz obce
środki trwałe nie są amortyzowane.
Środki pieniężne wycenia się według wartości nominalnej.
Środki trwałe do wartości do 10 000,00 zł amortyzuje się jednorazowo w miesiącu wydania ich do użytkowania, dla tych środków
prowadzona jest ewidencja ilościowa.
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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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