
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

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

FUNDACJA "HAPPY KIDS" ŻNIWNA 10/14 94-250 ŁÓDŹ WOJ.ŁÓDZKIE

KRS 0000133286

2) czas trwania działalności jednostki, jeśli jest ograniczony

Czas trwania jednostki nie jest ograniczony.

3) okres objęty sprawozdaniem finansowym

Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku. Porównywalne dane finansowe prezentowane są
za okres od 01 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

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 Fundacji w dającej się przewidzieć przyszłości. W
chwili sporządzenia sprawozdania 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

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone z uwzględnieniem nadrzędnych zasad rachunkowości określonych ustawą o rachunkowości oraz
odrębnych przepisów regulujących zasady gospodarki finansowej Fundacji.

1. Środki trwałe o wartości do 3500,00 zł odpisywane są jednorazowo w miesiącu ich wydania do użytkowania w koszty i ujmowane w
ewidencji środków trwałych. Środki trwałe o wartości powyżej 3500,00 zł amortyzowane są metodą liniową z uwzględnieniem okresu
ich ekonomicznej użyteczności. Środki trwałe podlegają amortyzacji od następnego miesiąca po przyjęciu ich do używania i objęciu
ewidencją księgową.

2. Wartości niematerialne i prawne o wartości jednostkowej do 3500,00 zł odpisuje się jednorazowo, w miesiącu oddania do
użytkowania, w koszty w pełnej ich wartości, natomiast o wartości wyższej są amortyzowane metodą liniową z uwzględnieniem okresu
ich ekonomicznej użyteczności.

3. Inwestycje w obcych środkach trwałych wycenia się w wysokości ogółu kosztów, pozostających w bezpośrednim związku z
modernizacją i adaptacją wynajmowanych lokali, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. W uzasadnionych
przypadkach do ceny nabycia inwestycji zalicza się różnice kursowe z wyceny należności i zobowiązań,; odsetki od zobowiązań
finansujących wytworzenie lub nabycie środków trwałych; prace budowlano-montażowe, trwałe zabudowy wnętrz; projekty aranżacji
wnętrz; roboty elektryczne; instalacja doświetlenia sklepów; urządzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne.

Podstawą zaliczenia danej usługi lub materiału do inwestycji w obcym środku trwałym jest trwałe zamontowanie w danym lokalu.

4. 4. Zapasy towarów. Na koncie towarów ewidencjonowane ujmowane są otrzymane darowizny towarowe, które do dnia bilansowego
nie zostały rozdysponowane.

5. Należności i zobowiązania na dzień bilansowy zostały wycenione w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem ostrożności
6. Środki pieniężne wycenia się w wartości nominalnej. Obejmują one środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych.

Stany środków pieniężnych na bieżąco uzgadniane są z wyciągami bankowymi i raportami kasowymi. Fundacja posiada środki pieniężnych w
walutach obcych. Wycenia się je na dzień bilansowy według średniego kursu NBP ogłoszonego na ostatni dzień roku. Różnice kursowe
powstałe w wyniku przeliczenia operacji gospodarczych odnosi się na przychody lub koszty finansowe.

7. Międzyokresowe rozliczenia kosztów

Czynne i bierne rozliczenia kosztów służą zapewnieniu współmierności przychodów i kosztów. Międzyokresowe rozliczenia kosztów wycenia
się w kwocie nominalnej.

8. Kapitały własne

Kapitały własne ujmuje się w księgach z podziałem na ich rodzaje i według zasad określonych przepisami prawa i postanowieniami umowy o
utworzeniu Fundacji.
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9. Rezerwy

Fundacja nie tworzy rezerw na odroczony podatek dochodowy od osób prawnych. Rezerwy na pewne lub prawdopodobne straty są
tworzone na przyszłe zobowiązania, których kwotę można w sposób wiarygodny oszacować, i które mają istotne znaczenie dla ustalenia
wyniku finansowego. Rezerwy zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych. Niewykorzystane
rezerwy zwiększają odpowiednio pozostałe przychody operacyjne lub przychody finansowe.

10. Wynik finansowy

Do przychodów zalicza się otrzymane środki pieniężne oraz inne aktywa finansowe ze źródeł określonych przepisami prawa i statutem, w tym
otrzymane składki statutowe, nieodpłatnie otrzymane składniki majątku, kwoty należne ze sprzedaży składników majątku oraz przychody
finansowe, dotacje i subwencje.

Do kosztów działalności jednostki zalicza się koszty związane z realizacją zadań statutowych, w tym także świadczenia określone statutem.

Za koszty uważa się również koszty administracyjne jednostki poniesione na utrzymanie komórek administracyjnych jednostki.

Poza specyfikacją w zakresie kosztów i przychodów statutowych jednostka prowadzi ewidencję pozostałych kosztów i przychodów; kosztów
i przychodów finansowych; zysków i strat nadzwyczajnych.

Zysk lub strata roku poprzedniego jest pokazywana w bilansie w pozycji zysk/strata z lat ubiegłych.

Wynik finansowy określany jest jako dodatnia lub ujemna różnica pomiędzy przychodami, a kosztami.

Koszty statutowe i administracyjne podlegają ewidencji na kontach zespołu „4”

Na wynik finansowy netto składają się:

-wynik finansowy na działalności statutowej

-wynik finansowy brutto na całokształcie działalności

-wynik finansowy ogółem

Przychody Fundacji można podzielić na trzy grupy:

- przychody z działalności statutowej

- pozostałe przychody

- przychody finansowe

Data sporządzenia: 2022-06-30

Data zatwierdzenia: 2022-09-30

Marzena Szynkowska

Aleksander Kartasiński 
Leszek Kapusta 
Ewa Tietianiec 
Ewa Seweryńska

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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