
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

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

FUNDACJA "WYSPA PROGRESS" PL. OBROŃCÓW POCZTY POLSKIEJ 8 12 80-839 GDAŃSK GDAŃSK POMORSKIE

2) czas trwania działalności jednostki, jeśli jest ograniczony

Czas trwania działalności nie jest ograniczony.

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 Fundację.

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 przez Fundację zasady rachunkowości dostosowane są do przepisów wynikających z przepisów Ustawy z dnia 24 wrzesnia 1994
r. o rachunkowości dla jednostek, o których mowa w art.3 ust.2 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie. W roku obrotowym nie dokonano zmian przyjętych zasad rachunkowości. Aktywa i pasywa wyceniono według zasad
przywołanej ustawy o rachunkowości. Odpisy amortyzacyjne od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych dokonywane są na
podstawie planu amortyzacji, zawierającego kwoty rocznych odpisów zgodnie z ustawą orachunkowości.

Rachunek zysków i strat sporządzony jest według wariantu kalkulacyjnego.

W 2021 roku nie wystapiły zmiany w sposobie sporządzania sprawozdania finansowego. Informacje liczbowe zawarte w sprawozdaniou
zapewniają porównywalność ze sprawozdaniem za rok poprzedni.

Data sporządzenia: 2022-06-27

Data zatwierdzenia: 2022-06-28

Jerzy Krużycki Grzegorz Klaman 
Piotr Mosur

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

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP: 2022-10-10


	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

