
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

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

KRAJOWY FUNDUSZ NA RZECZ DZIECI UL. LUDWIKA PASTEURA 7 108A-111 02-093 WARSZAWA WARSZAWA
MAZOWIECKIE

2) czas trwania działalności jednostki, jeśli jest ograniczony

Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci rozpoczął działalność w 1981r., czas działalności nie ograniczony.

3) okres objęty sprawozdaniem finansowym

Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020r.

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 zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności ,nie istnieją okoliczności wskazujące 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

Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci stosuje zasady określone ustawą z dnia 29.09.1994r. o rachunkowości(Dz.U. z 2009r. Nr 152,poz.1223 ze
zmianami) oraz ustawą o zmianie rachunkowości z dnia 15.12.2016 r .poz.61) dla jednostek ,o których mowa w art.3 ust.2.ustawy z dnia
24.04.2003 o działalności pożytku publicznego i wolontariacie ,z wyjątkiem spółek kapitałowych oraz jednostek o których mowa w art.3.ust.3
pkt.1 i 2 tej ustawy.

W Krajowym Funduszu na rzecz Dzieci stosuje się następujące metody wyceny poszczególnych aktywów i pasywów:

1)Zobowiązania i należności wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty

2)Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej.

3)Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się według ceny nabycia lub ceny rynkowej (w przypadku darowizn)
pomniejszonej o odpisy umorzeniowe ,a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

4)Rzeczowe aktywa i pasywa wycenia się według wartości nabycia.

5)Pozyskane darowizny w formie świadczeń rzeczowych takie jak:

- nieodpłatny wkład pracy wolontariuszy podczas trwania warsztatów, obozów, seminariów i innych       zajęć programowych,

- użyczenie sal wykładowych, koncertowych i wykładowych,

- umożliwienie uczestnikom programu Funduszu nieodpłatnych pobytów na zagranicznych obozach, konferencjach i warsztatach badawczych,

Wyliczane są szacunkowo i nie są wprowadzane do ksiąg rachunkowych Funduszu.

Wartości tych świadczeń przedstawione są w informacji dodatkowej do rocznego sprawozdania.

6)Do środków trwałych zalicza się rzeczowe aktywa trwałe o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym iż rok, kompletne,
zdatne do użytku o wartości przekraczającej 10 000,00 zł . Składniki majątkowe, których cena nabycia jest wyższa niż 1500,00 zł i mniejsza
lub równa 10 000,00 zł, a okres ich użytkowania wynosi co najmniej 1 rok zalicza się do środków trwałych o niskiej wartości.

Do środków trwałych zalicza się również meble i telefony o wartości mniejszej lub równej 10 000,00 zł.

Składniki o wartości nie przekraczającej kwoty 1500,00 zł zalicza się do materiałów.

Składniki majątkowe o wartości przekraczającej 10 000,00 oraz środki trwałe o niskiej wartości lecz ze względu na przewidywany okres
użytkowania równy lub krótszy niż 1 rok ,nie zalicza się do środków trwałych.
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Za wartości niematerialne i prawne uznaje się nabyte, nadające się do wykorzystania w dniu przyjęcia do użytkowania o wartości
przekraczającej 10 000,00 zł:

Za wartość początkową środka przyjmuje się- cenę nabycia – w przypadku nabycia w drodze kupna, jest to rzeczywista cena zakupu,

Wartość rynkową- w przypadku nabycia środka trwałego w drodze darowizny.

Środki trwałe amortyzowane są metodą liniową. Środki o niskiej wartości amortyzowane są jednorazowo w momencie zakupu lub nabycia.

Fundusz nie prowadzi ewidencji zapasów. Zakupione materiały odpisywane są bezpośrednio w koszty statutowe lub ogólnego zarządu w
momencie ich zakupu.

Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci nie tworzy rezerw na przyszłe świadczenia pracownicze takie jak: odprawy emerytalne, nagrody
jubileuszowe, jak również rezerwy na przyszłe zobowiązania.

Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci sporządza rachunek zysków i strat w wersji kalkulacyjnej wg załącznika nr 6 do ustawy o rachunkowości z
dnia 15 grudnia 2016r(poz.61). Wynik finansowy jest różnicą pomiędzy przychodami z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego oraz
pozostałych przychodów operacyjnych i przychodów finansowych a sumą kosztów nieodpłatnej działalności pożytku publicznego oraz
pozostałych kosztów operacyjnych i kosztów finansowych.

Zysk/dodatni wynik finansowy / zwiększa przychody roku następnego.

Strata/ujemny wynik finansowy/ zwiększa koszty roku następnego.

Dodatni wynik finansowy za 2020 zwiększa przychody roku 2021.

 

Data sporządzenia: 2021-01-27

Data zatwierdzenia: 2021-03-26

Wanda Kołodyńska Maria Mach,Agnieszka Imbierowicz -Grabowska,Marek Puwalski

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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