
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

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

FUNDACJA PSYCHOONKOLOGII I PROMOCJI ZDROWIA "OGRÓD NADZIEI" UL. ŚWIERADOWSKA 47 02-662
WARSZAWA WARSZAWA MAZOWIECKIE

2) czas trwania działalności jednostki, jeśli jest ograniczony

ND

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 gospodarczej przez jednostkę w dającej się
przewidzieć przyszłości.

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 oraz wartości niematerialne i prawne
Wartość początkową zakupionych w okresie działalności Fundacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych pomniejszają
skumulowane odpisy amortyzacyjne.
Umorzenie środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych dokonywane jest przy zastosowaniu metody liniowej z zastosowaniem
stawki z wykazu rocznych stawek amortyzacyjnych zgodnie z Ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych. Środki trwałe o wartości
równej lub niższej niż 10 000 złotych odpisuje się w całości z chwilą oddania środka do użytkowania.

Należności i zobowiązania
Należności i zobowiązania w ciągu roku wycenia się według wartości nominalnej. Na dzień bilansowy należności i zobowiązania wycenia się w
kwocie wymagającej zapłaty.

Środki pieniężne
Środki pieniężne obejmują pieniądze krajowe w kasie lub na rachunkach bankowych. Odsetki uzyskane od środków pieniężnych odnoszone
są w przychody fnansowe.

Rozliczenia międzyokresowe
Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów obejmują wydatki dotyczące miesięcy nastepujących po okresie objętym sprawozdaniem
fnansowym, wycenione w wysokości faktycznej poniesionej.

Przychody z działalności statutowej
Do przychodów z działalności statutowej Fundacji zalicza się:
• przychody ze sprzedaży usług będącej przedmiotem działalności statutowej, ujmuje się zgodnie z zasadą memoriału.
• a także inne przychody określone statutem, np. otrzymane darowizny, wpływy z 1% PDOF, dotacje i subwencje oraz dochody z ofiarności
publicznej.

Koszty działalności operacyjnej
Wszystkie koszty są ujmowane w roku obrotowym, w którym wystąpił, chyba że dotyczą innego okresu. W takim przypadku odnoszone są do
odpowiednich kosztów poprzez rozliczenia międzyokresowe kosztów.
Fundacja ponosi koszty związane z realizacją zadań statutowych, odpłatnych i nieodpłatnych oraz koszty administracyjne.

Rachunek zysków i strat Fundacja sporz�dza według wariantu kalkulacyjnego.

Przychody
Przychody uznane są w takiej wysokości, w jakiej jest prawdopodobne, że Fundacja uzyska korzyżci ekonomiczne, które można wiarygodnie
wycenić.
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Koszty
Koszty, które można bezpośrednio przyporządkować przychodom osiągniętym przez Fundacje, wpływają na wynik finansowy Fundacji za ten
okres sprawozdawczy, w którym przychody te wystąpiły.
Koszty, które można jedynie w sposób pośredni przyporządkować przychodom lub innym korzyściom osiąganym przez Fundację, wpływają
na wynik finansowy Fundacji w części, w której dotyczy danego okresu sprawozdawczego, zapewniając ich współmierność do przychodów.

Wynik finansowy ustala się według zasad określonych w załączniku nr 6 do ustawy z dnia 29 wrzesnia 1994r. o rachunkowo�ci (t.j. Dz.U. z
2013 r. poz. 330 z późn.zm.). Fundacja sporządza roczne sprawozdanie finansowe na dzień kończący rok obrotowy (na 31 grudnia),
obejmujące:
- bilans (wg załącznika nr 6 do ww. ustawy);
- rachunek zysków i strat (wg załącznika nr 6 do ww.ustawy);
- informacje uzupełniajcce do bilansu (wg załącznika nr 6 do ww. ustawy).

Data sporządzenia: 2022-06-04

Data zatwierdzenia: 2022-06-28

Joanna Stec Monika Popowicz

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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