
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

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

FUNDACJA WSPIERANIA ALPINIZMU POLSKIEGO IM. JERZEGO KUKUCZKI UL. KORKOWA 167 04-549 WARSZAWA
WARSZAWA MAZOWIECKIE , 

KRS 0000084062

2) czas trwania działalności jednostki, jeśli jest ograniczony

NIEOGRANICZONY

3) okres objęty sprawozdaniem finansowym

01.01.2020-31.12.2020

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

SPRAWOZDANIE SPORZADZONE PRZY ZAŁOŻENIU 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

1. Do środków trwałych zalicza się środki o wartości początkowej wynoszącej co najmniej 3500zł. Składniki majątku o przewidywanym
okresie dłuższym niż rok i wartości początkowej równej lub wyższej niż 3500zł ale nie wyższej niż 10.000zł umarza się jednorazowo w
miesiącu oddania do używania. Amortyzację środków trwałych o wartości powyżej 10.000zł rozpoczyna się od miesiąca następującego po
miesiącu w którym środki trwałe przyjęto do używania i stosuje się przez okres przyjęty w przepisach metodą liniową. Składniki majątku o
przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok i wartości początkowej równej lub niższej niż 3500zł są zaliczane bezpośrednio do
kosztów zużycia materiałów. 2. Należności i zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty. Należności i zobowiazania w walutach
obcych na dzień bilansowy wyceniane są po średnim kursie ustalonym na ten dzień dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski. 3. Środki
pieniężne wykazywane są w wartości niminalnej. Organizacja posiada tylko środki finansowe w walucie polskiej. Środki pieniężne w banku
zostały potwierdzone przez bank, a ich zgodność wynika z ostatniego wyciągu bankowego. 4. Fundusz statutowy wykazywany jest w
wysokości rzeczywiście wniesionych wkladów określonych w statucie Fundacji. 5. Udziałów (akcji) własnych Fundacja nie posiada.

Data sporządzenia: 2021-06-30

Data zatwierdzenia: 2021-07-01

Ewa Stolarczyk Jerzy Natkański

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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