
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

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

FUNDACJA ROZWOJU INTEGRALNEGO UL. ADAMA RAPACKIEGO 8B 13 26-600 RADOM RADOM MAZOWIECKIE

2) czas trwania działalności jednostki, jeśli jest ograniczony

nie dotyczy

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. Nieistnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie
kontynuowania przez nią 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

Stosowane metody i zasady rachunkowości
a. Zasada kontynuacji - Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o
rachunkowości 
obowiązującymi jednostki kontynuujące działalność.
Fundacja sporządza rachunek zysków i strat w układzie porównawczym.
b. Zasadami memoriału - Zgodnie z zasadą memoriału jednostka ujmuje w księgach rachunkowych wszystkie osiągnięte przychody i koszty
związane z tymi przychodami.
c. Zasada współmierności przychodów i kosztów - Zgodnie z zasadą współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny wynik
finansowy 
Fundacji za dany rok obrotowy, obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami
koszty.
d. Zasada ostrożnej wyceny - Zgodnie z zasadą ostrożnej wyceny poszczególne składniki aktywów i pasywów wycenia się po kosztach
rzeczywiście poniesionych 
na ich nabycie lub wytworzenie, uwzględnia się w wyniku finansowym bez względu na wysokość zmniejszenia wartości użytkowej lub
handlowej aktywów, 
wyłącznie niewątpliwe pozostałe przychody i koszty operacyjne oraz zyski i straty nadzwyczajne. 
Zasady wyceny aktywów i pasywów
a. Format sprawozdania finansowego
Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (z późniejszymi
zmianami),jak 
również jest zgodne z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dn.15 listopada 2001 roku, w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości dla
niektórych 
jednostek nie będącymi spółkami handlowymi, nie prowadzących działalności gospodarczej. 
b. Kontynuacja działalności 
Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności statutowej przez Fundację w okresie co najmniej 12
kolejnych 
miesięcy. Nie są znane okoliczności wskazujące na istnienie poważnych zagrożeń dla kontynuowania przez Fundację działalności.
c. Wartości niematerialne i prawne
Wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia dla kosztów prac rozwojowych, pomniejszonych o
odpisy 
umorzeniowe oraz o ewentualne odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Wartości niematerialne i prawne amortyzowane są metodą liniową w
okresie 
przewidywanej ekonomicznej użyteczności, w równych miesięcznych ratach wg stawek określonych w wykazie rocznych stawek
amortyzacyjnych , stanowiących 
załącznik do ustawy podatkowej. Wartości niematerialne i prawne o jednostkowej wartości nie przekraczającej 10.000,00 zł amortyzowane są
jednorazowo i 
odnoszone w ciężar kosztów w miesiącu przekazania do użytkowania.
d. Rzeczowy majątek trwały
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Środki trwałe o wartości powyżej 10.000,00 PLN amortyzowane są metodą liniową, przy zastosowaniu stawek zawartych w wykazie
rocznych stawek 
amortyzacyjnych , stanowiących załącznik do ustawy podatkowej. 
Środki trwałe o wartości poniżej 10.000,00PLN zaliczane są do środków trwałych o niskiej wartości lub do materiałów i odpisywane w
koszty bezpośrednio po 
dokonaniu zakupu.
e. Zapasy
Zapasy wyceniane są po cenie zakupu towaru. Wartość nabytych towarów odpisywana jest bezpośrednio w koszty w momencie zakupu. Na
koniec roku 
sporządzany jest spis z natury i korygowane koszty. 
f. Należności 
Należności wycenia się w kwotach wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny (po pomniejszeniu o odpisy aktualizujące).
Należności wyrażone w walutach obcych nie występują.
h. Środki pieniężne
Środki pieniężne wykazuje się w wartości nominalnej.
i. Rozliczenia międzyokresowe
Rozliczenia międzyokresowe kosztów czynne dokonywane są, jeżeli koszty poniesione dotyczą przyszłych okresów sprawozdawczych.
j. Kapitały 
Kapitały (fundusze) własne ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości 
nominalnej według ich rodzajów i zasad określonych przepisami prawa, statutu Fundacji.
Kapitał statutowy Fundacji wykazuje się w wysokości określonej w statucie. 
k. Rezerwy
Rezerwy tworzy się na pewne lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa przyszłe zobowiązania i wycenia się je na dzień bilansowy w
wiarygodnie oszacowanej 
wartości. Rezerwy zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych, kosztów finansowych lub strat nadzwyczajnych, zależnie od
okoliczności, z 
którymi przyszłe zobowiązania się wiążą. Nie są tworzone rezerwy na niewykorzystane urlopy , odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe z
uwagi na 
małą ilość pracowników.
l. Zobowiązania
Zobowiązania wycenia się na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty. 
Zobowiązania wyrażone w walutach obcych nie występują.
m. Rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne
Rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne dokonywane są w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres
sprawozdawczy. 
Do biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów zalicza się:
wartość wykonanych na rzecz jednostki świadczeń, które nie zostały zafakturowane, a na mocy umowy wykonawca nie był zobowiązany do
jej zafakturowania.
n. Sprzedaż
Przychody ze sprzedaży obejmują niewątpliwe, należne lub uzyskane kwoty netto ze sprzedaży.
o. Koszty
Fundacja prowadzi koszty w układzie rodzajowym. Do kosztów Fundacji zalicza się koszty związane z realizacja zadań statutowych - w tym
również koszty 
administracyjne, a w szczególności wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników i innych osób,
umorzenie środków 
trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, zużycie materiałów i energii, usługi obce oraz pozostałe koszty o charakterze
administracyjnym.
p. Opodatkowanie
Na mocy Art. 17 ust.1 pkt 4 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych Fundacja jest zwolniona z podatku dochodowego.
Dochody z działalności gospodarczej opodatkowane są zgodnie z Ustawą o Podatku Dochodowym od osób prawnych.
q. Zmiany zasad rachunkowości w okresie sprawozdawczym
Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego- nie występują.
Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nie uwzględnionych w sprawozdaniu finansowym - nie występują . 
W roku obrotowym nie nastąpiły zmiany zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny oraz zmian sposobu sporządzania
sprawozdania finansowego.
Informacje liczbowe zapewniają porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok
obrotowy.
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Data sporządzenia: 2022-06-30

Data zatwierdzenia: 2022-10-10

Agnieszka Boniakowska

Bożena Szot-Matosek 
Krzysztof Matosek 
Anna Rychter 
Anna Skibińska-Trzoska

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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