Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
1) nazwa, siedziba i adres oraz numer we właściwym rejestrze sądowym albo ewidencji
FUNDACJA TAURON KS. PIOTRA ŚCIEGIENNEGO 3 40-114 KATOWICE KATOWICE ŚLĄSKIE
2) czas trwania działalności jednostki, jeśli jest ograniczony
czas nieograniczony
3) okres objęty sprawozdaniem finansowym
okres od 01.01.2020
okres 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
Niniejsze sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez Fundację TAURON w dającej się
przewidzieć przyszłości. Na dzień przyjęcia sprawozdania finansowego nie stwierdza się istnienia okoliczności wskazujących 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
metody wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
Fundacja TAURON wycenia aktywa i pasywa według następujących zasad:
a) Wartości niematerialne i prawne wyceniane są według cen nabycia pomniejszonych o odpisy umorzeniowe;
b) Środki trwałe wyceniane są według wartości netto tzn. po cenie nabycia/koszcie wytworzenia pomniejszonej o dokonane odpisy
umorzeniowe;
Wartość podlegająca amortyzacji jest amortyzowana w okresie odpowiadającym szacowanemu okresowi użytkowania danego składnika
wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych. Amortyzację rozpoczyna się w miesiącu następującym po miesiącu, w którym
składnik aktywów przyjęto do użytkowania. Fundacja przyjmuje uproszczoną metodę ewidencji i amortyzacji wartości niematerialnych i
prawnych oraz środków trwałych o wartości początkowej poniżej 3 500 złotych, odnosząc je jednorazowo w koszty działalności w miesiącu
oddania ich do użytkowania;
c)

Środki pieniężne wykazuje się w wartości nominalnej;

d) Zapasy wycenia się w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia lub w wysokości możliwej do uzyskania ceny sprzedaży netto, w zależności
od tego, która z kwot jest niższa;
e) Należności wycenia się w kwotach wymaganej zapłaty;
f) Rozliczenia międzyokresowe wycenia się w wysokości poniesionych wiarygodnie ustalonych wydatków, jakie dotyczą przyszłych
okresów. Fundacja może nie dokonywać rozliczeń w czasie wydatków dotyczących jednego roku obrotowego, których wartość nie
przekracza 1 000 zł;
g) Zobowiązania wyceniane są na koniec okresu sprawozdawczego w kwocie wymagającej zapłaty;
h) Fundacja tworzy fundusz statutowy w wysokości określonej w statucie i wpisanej w rejestrze sądowym. Jest to fundusz podstawowy
jednostki z przeznaczeniem na finansowanie jej działalności statutowej. Fundusz tworzony jest z równowartości wniesionych składników
majątku w momencie powstania Fundacji, jak i działalności;
ustalenie wyniku finansowego a) Fundacja wykazuje w sprawozdaniu finansowym wynik finansowy netto za rok obrotowy. Zysk
lub strata z lat ubiegłych, jeśli nie została przeniesiona do funduszy, jest pokazywana w bilansie;
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b) Przychody z działalności statutowej są to w szczególności otrzymane środki pieniężne i inne aktywa ze źródeł określonych odrębnymi
przepisami prawa i statutem Fundacji z przeznaczeniem na realizację działań statutowych, otrzymane od darczyńców i osób wspierających
działania Fundacji. Przychody z tytułów wskazanych powyżej ewidencjonowane są w podziale na przychody z nieodpłatnej działalności
pożytku publicznego, odpłatnej działalności pożytku publicznego i pozostałej działalności statutowej, z uwzględnieniem ich charakteru
projektowego i pozaprojektowego;
c) Fundacja wykazuje koszty działań statutowych z uwzględnieniem podziału na koszty nieodpłatnej i odpłatnej działalności pożytku
publicznego oraz koszty pozostałej działalności statutowej, w rozbiciu na projektowe (związane z realizacją konkretnego programu
pomocowego) i pozaprojektowe. Za koszty działalności statutowej uznaje się koszty związane z realizacją danego działania, którego cel zgodny
jest z celami statutowymi jednostki, obejmujące takie koszty, bez których dane działanie nie mogłoby być zrealizowane;
d) Do kosztów ogólnego zarządu zalicza się koszty pośrednio związane z realizowanymi zadaniami statutowymi, w tym koszty o charakterze
administracyjnym.
ustalenie sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego
Fundacja TAURON sporządza sprawozdanie finansowe według wzoru sprawozdania finansowego określonego w załączniku nr 6 do ustawy o
rachunkowości przewidzianego dla jednostek, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
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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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