WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2019 ROK
1. Nazwa Fundacji:
siedziba:
adres:
data rejestracji w KRS:
nr KRS:
nr REGON:
nr NIP:

FUNDACJA MOYO4CHILDREN
Witkowo
ul. Park Kościuszki 18, 62-230 Witkowo
29.09.2017 r.
0000696447
368379767
7842508317

Dane dotyczące członków Zarządu Fundacji:
1) Prezes Zarządu – Agata Tylkowska
2) Wiceprezes Zarządu – Waldemar Olszewski
3) Sekretarz – Agnieszka Filipiak
Celem Fundacji jest działalność społeczna polegająca na wspieraniu dzieci osieroconych, dzieci z rodzin
patologicznych w zakresie wspierania procesu edukacji oraz zapewnienia godnych warunków bytowania w miejscu
zamieszkania.
Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
a. wspierania edukacji dzieci w kraju i za granicą,
b. organizowanie miejsca nauki i mieszkania dzieci objętych opieką fundacji,
c. organizację form wypoczynku dzieciom objętym opieką fundacji,
d. organizowanie występów, wystaw szczególnie uzdolnionych dzieci w kraju i za granicą,
e. organizację wsparcia nauczania poza szkołą,
f. fundowanie stypendiów, zwłaszcza uzdolnionym dzieciom i młodzieży z rodzin najbiedniejszych.
2. Czas trwania działalności jednostki jest nieograniczony.
3. Okres objęty sprawozdaniem finansowym: od 01.01.2019 do 31.12.2019. Okres obrachunkowy pokrywał się z
rokiem kalendarzowym i trwał do 31.12.2019 r.
4. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez jednostkę w
dającej się przewidzieć przyszłości. Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią
działalności.
5. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości:
Fundacja stosuje określone ustawą o rachunkowości zasady rachunkowości, rzetelnie i jasno przedstawiając
sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy Fundacji. Zdarzenia, w tym operacje gospodarcze,
ujmowane są w księgach rachunkowych i wykazywane w sprawozdaniach finansowych zgodnie z ich treścią
ekonomiczną.
Organizacja wycenia środki trwałe wg cen nabycia (lub kosztów wytworzenia) pomniejszonych o odpisy
amortyzacyjne oraz odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
W ramach środków obrotowych posiada tylko środki finansowe w walucie polskiej i wycenia je według wartości
nominalnej.
Zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty, tj. wraz z odsetkami naliczonymi za zwłokę.
Materiały są odpisywane w koszty zużycia materiałów bezpośrednio w dacie zakupu.
Fundusze własne oraz pozostałe aktywa i pasywa wycenia się według ich wartości nominalnej.
Fundusz statutowy Fundacji wykazywany jest według wartości nominalnej, w wysokości zgodnej ze statutem.
Wynik finansowy został sporządzony według zasad rachunku kalkulacyjnego, tj. z podziałem na rodzaje
działalności organizacji pozarządowej określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z załącznikiem nr 6 do Ustawy o rachunkowości z dnia
29.09.1994 r. (Dz. U. nr 122 poz. 591 z późn. zm.).
Sporządzono: 08.02.2020 r.
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