
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

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

FUNDACJA RAK'N'ROLL. WYGRAJ ŻYCIE! ALEJA WILANOWSKA 313A 02-665 WARSZAWA WARSZAWA
MAZOWIECKIE

2) czas trwania działalności jednostki, jeśli jest ograniczony

Czas trwania działalności jednostki nie jest ograniczony.

3) okres objęty sprawozdaniem finansowym

01.01.2020 - 31.12.20220

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

Tak, sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości i 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

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP: 2021-07-14



Zakres informacji wykazanych w sprawozdaniu finansowym Fundacji jest zgodny ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994r. (tekst
jednolity Dz. U. z 2016r. poz.1047, z późniejszymi zmianami), zwana dalej Ustawą określającą między innymi ogólne zasady rachunkowości
dla jednostek mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Sprawozdanie Fundacji zostało sporządzone zgodnie z art. 46 ust.5
pkt.6,art.47 ust.4 pkt.6, art.48 ust.5, art.48a ust.4, art.48b ust. 5, art.49 ust.5 ustawy orz ze wzorami zamieszczonymi w załączniku nr 6 do
ustawy wprowadzonymi nowelizacja z 15 grudnia 2016r.Rokiem obrotowym jednostki jest rok kalendarzowy. Do wyceny aktywów i
pasywów zastosowano przepisy wyceny przewidziane dla jednostek kontynuujących działalność wymienionych w art.38-41 ustawy o
rachunkowości. Aktywa i pasywa wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy, w następujący sposób :środki trwałe oraz wartości
niematerialne i prawne – wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny
środków trwałych), pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Wartość
początkową stanowiącą cenę nabycia lub koszt wytworzenia środka trwałego powiększają: koszty jego ulepszenia, polegającego na
przebudowie, rozbudowie, modernizacji lub rekonstrukcji i powodującego, że wartość użytkowa tego środka po zakończeniu ulepszenia
przewyższa posiadaną przy przyjęciu do używania wartość użytkową, mierzoną okresem używania, zdolnością wytwórczą, jakością produktów
uzyskiwanych przy pomocy ulepszonego środka trwałego, kosztami eksploatacji lub innymi miarami. Wartość początkową środków trwałych
zmniejszają odpisy amortyzacyjne dokonywane w celu uwzględnienia utraty ich wartości, na skutek używania lub upływu czasu. Wartość
początkowa i dotychczas dokonane od środków trwałych odpisy amortyzacyjne mogą, na podstawie odrębnych przepisów, ulegać aktualizacji
wyceny. Ustalona w wyniku aktualizacji wyceny wartość księgowa netto środka trwałego nie jest wyższa od jego wartości godziwej, której
odpisanie w przewidywanym okresie jego dalszego używania jest ekonomicznie uzasadnione. Powstałą na skutek aktualizacji wyceny różnicę
wartości netto środków trwałych przenosi się na kapitał z aktualizacji wyceny i nie może ona być przeznaczona do podziału. Kapitał z
aktualizacji wyceny podlega zmniejszeniu o różnicę z aktualizacji wyceny uprzednio zaktualizowanych zbywanych lub zlikwidowanych środków
trwałych. Różnica ta wpływa na kapitał zapasowy lub inny o podobnym charakterze. Odpisów amortyzacyjnych od środka trwałego dokonuje
się drogą systematycznego, planowego rozłożenia jego wartości początkowej na ustalony okres amortyzacji. Rozpoczęcie amortyzacji
następuje nie wcześniej niż po przyjęciu środka trwałego do używania, a jej zakończenie - nie później niż z chwilą zrównania wartości odpisów
amortyzacyjnych lub umorzeniowych z wartością początkową środka trwałego lub przeznaczenia go do likwidacji, sprzedaży lub stwierdzenia
jego niedoboru, z ewentualnym uwzględnieniem przewidywanej przy likwidacji ceny sprzedaży netto pozostałości środka trwałego. Przyjmuje
się, że okresy i wynikające z tego stawki amortyzacji używanych przez jednostkę środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
zgodne są z okresami i stawkami określonymi obowiązującymi przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.  Na dzień
przyjęcia środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do używania ustala się okres i stawkę amortyzacji. Poprawność stosowanych
okresów i stawek amortyzacji środków trwałych jest przez jednostkę okresowo weryfikowana i powoduje odpowiednią korektę
dokonywanych w następnych latach obrotowych odpisów amortyzacyjnych. Odpisy, o których mowa powyżej, dotyczące środków trwałych,
których wycena została zaktualizowana na podstawie odrębnych przepisów, zmniejszają odniesione na kapitał z aktualizacji wyceny różnice
spowodowane aktualizacją wyceny. Ewentualną nadwyżkę odpisu nad różnicami z aktualizacji wyceny zalicza się do pozostałych kosztów.
Jako środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne uznaje się rzeczowe składniki majątku trwałego o okresie użytkowania dłuższym niż rok
oraz o wartości wyższej niż 10 000 zł. Składniki o okresie użytkowania krótszym niż rok i o wartości niższej niż 10 000 zł zaliczane są do
kosztów w momencie oddania do używania środki trwałe w budowie - w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z
ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Środki trwałe amortyzuje się metodą liniową.
Pozyskane dary przeznaczone do nieodpłatnego przekazania odbiorcom wyceniane są wg wartości określonej przez darczyńcę. W przypadku
braku dokumentu określającego wartość dary wycenia się wg wartości rynkowej podobnych artykułów dostępnych na rynku. Wycena
rozchodu zapasów dokonywana jest w drodze szczegółowej identyfikacji rzeczywistych wartości tych składników. Należności z tytułu
podatków, dotacji i ubezpieczeń społecznych oraz pozostałe należności są wyceniane w kwocie wymagalnej zapłaty na podstawie odrębnych
przepisów. Rozliczenia międzyokresowe kosztów są dokonywane w następujący sposób: jeżeli koszty dotyczą przyszłych okresów
sprawozdawczych wówczas są zaliczane do czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów. Natomiast biernych rozliczeń międzyokresowych
kosztów Fundacja dokonuje w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy wynikających ze
świadczeń wykonywanych na rzecz jednostki przez wykonawców, których kwotę zobowiązań oszacować można w sposób wiarygodny bądź
wynika to z obowiązku wykonywania związanych z bieżącą działalnością przyszłych świadczeń wobec osób nieznanych ( wartość można
oszacować pomimo, iż data powstania zobowiązania nie jest znana). Rozliczenia międzyokresowe przychodów dokonywane są z zachowaniem
zasady ostrożnej wyceny, obejmują równowartość otrzymanych lub należnych od kontrahentów środków z tytułu świadczeń, których
wykonanie nastąpi w kolejnym okresie sprawozdawczym. Środki pieniężne otrzymane na sfinansowanie nabycia środków trwałych nie
zwiększają kapitałów własnych. Zaliczane do rozliczeń międzyokresowych przychodów kwoty zwiększają stopniowo pozostałe przychody
operacyjne równolegle do odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środków trwałych lub kosztów prac rozwojowych
sfinansowanych z innych źródeł. Należności i udzielone pożyczki wyceniane są w kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem ostrożności.
Zobowiązania - w kwocie wymagającej zapłaty, przy czym zobowiązania finansowe, których uregulowanie zgodnie z umową następuje drogą
wydania aktywów finansowych innych niż środki pieniężne lub wymiany na instrumenty finansowe - według wartości godziwej. Wynik
finansowy odrębnie ustala się na działalności statutowej i na działalności gospodarczej.

Data sporządzenia: 2021-06-04

Data zatwierdzenia: 2021-06-25
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Beata Kondej-Zawadka Joanna Rokoszewska-Łojko, Monika Dąbrowska, Jacek
Maciejewski, Marta Ozimek-Kędzior

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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