
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

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

FUNDACJA GRUPY UNIBEP UNITALENT UL. 3 MAJA 19 17-100 BIELSK PODLASKI BIELSK PODLASKI PODLASKIE

2) czas trwania działalności jednostki, jeśli jest ograniczony

Czas trwania działalności jednostki jest nieograniczony

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 przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości
oraz nie istnieją 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

Na  dzień bilansowy środki trwałe wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji
wyceny środków trwalych), pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
Należności i zobowiązania są wykazywane w kwocie wymaganej zapłaty pomniejszone o odpis aktualizacyjny. Należności lub zobowiązania
umorzone, przedawnione lub nieściągalne, od których nie dokonano odpisów aktualizacyjnych ich wartości lub dokonano odpisu w niepełnej
wysokości zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych. Zapasy są wyceniane wg. cen nabycia.

Zasady rachunkowości przyjętę przy sporządzaniu sprawozdania finansowego na dzień 31.12.2021 są zgodne ze znowelizowaną ustawą o
rachunkowości. Jednostka sporządza sprawozdanie zgodnie ze wzorem przewidzianym dla fundacji i stowarzyszeń wg. załącznika nr 6 do
ustawy o rachunkowości. W rachunku zysków i strat wyodrębnia się przychody i koszty działalności statutowej, gospodarczej i pozostałej
prowadzonej przez organizację pozarządowe. Ewidencję kosztów prowadzi się na kontach zespołu 5. 
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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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