
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

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

NYATRI - FUNDACJA POMOCY DZIECIOM TYBETU I HIMALAJÓW UL. WARSZAWSKA 31 20 61-113 POZNAŃ POZNAŃ
WIELKOPOLSKIE

2) czas trwania działalności jednostki, jeśli jest ograniczony

1. Czas trwania działalności fundacji 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

1. Na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego nie są znane zdarzenia, które mogłyby zagrażać kontynuowaniu przez fundację
działalności w okresie najbliższych 12 miesięcy w niezmienionym zakresie.

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

Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości obowiązującymi
jednostkę.

W sprawozdaniu finansowym jednostka wykazuje zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich treścią ekonomiczną.

Wynik finansowy jednostki za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi
przychodami koszty, faktycznie uzyskane oraz faktycznie poniesione w danym roku obrotowym.

Sprawozdanie sporządzono przy założeniu kontynuacji działalności w latach następnych.

Nie są nam znane okoliczności, które wskazywałyby na istnienie poważnych zagrożeń                          dla kontynuowania przez jednostkę
działalności.

Przyjęte zasady /polityki/ rachunkowości, w tym metody wyceny aktywów i pasywów /także amortyzacji/, pomiaru wyniku finansowego oraz
sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego są zgodne  i wynikają z Ustawy z 29.09.1994 r. o rachunkowości /Dz. U. z 2002 r. nr 76
poz. 694 z późn. zm./. Zasady te nie uległy zmianom w odniesieniu do okresu sprawozdawczego 01.01.2021 – 31.12.2021 r.

 

BILANS

Wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytwarzania, pomniejszonych o skumulowane odpisy
umorzeniowe oraz odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

Za wartości niematerialne i prawne uznaje się:

koszty prac rozwojowych zakończonych pozytywnym wynikiem, który zostanie wykorzystany do produkcji,
nabytą wartość firmy,
nabyte prawo majątkowe, prawa pokrewne, licencje i koncesje,
nabyte prawa do wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych,
 

W momencie oddania do używania ustalony jest okres ekonomicznej użyteczności, który to decyduje    o okresie dokonywania odpisów
amortyzacyjnych.

Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania wartości niematerialnych i
prawnych do używania. Jednostka dokonuje umorzenia wartości niematerialnych i prawnych stosując do wszystkich ich tytułów metodę
liniową. W bilansie wycenione są wg  wartości netto.

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



 

Środki trwałe.

Środki trwałe są wyceniane w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia po aktualizacji wyceny składników majątku, pomniejszonych o
dotychczasowe umorzenie oraz dokonane odpisy aktualizujące ich wartość.

W uzasadnionych przypadkach od ceny nabycia lub kosztu wytworzenia środków trwałych w budowie zalicza się różnice kursowe z wyceny
należności i zobowiązań powstałe na dzień bilansowy oraz odsetki od zobowiązań finansujących wytworzenie lub nabycie środków trwałych.

Zgodnie z ustawą o rachunkowości wartość początkowa i dotychczas dokonane od środków trwałych odpisy amortyzacyjne (umorzeniowe)
mogą na podstawie odrębnych przepisów ulegać aktualizacji wyceny. Ustalona w wyniku aktualizacji wyceny wartość księgowa netto środka
trwałego nie powinna być wyższa od realnej wartości, której odpisanie w przewidywanym okresie jego dalszego używania jest ekonomicznie
uzasadnione. Środki trwałe nie podlegały przeszacowaniu.

Do celów podatkowych przyjmowane są stawki amortyzacyjne wynikające z ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób
prawnych (tekst jednolity: Dz. U. Z 2000 r. Nr 54 poz. 654 z późn. zmianami) określającej wysokość amortyzacji stanowiącej koszty
uzyskania przychodów.

Składniki majątku o przewidywanym okresie użytkowania nie przekraczającym jednego roku oraz wartości początkowej nie przekraczającej
3,5 tys. zł, są jednorazowo odpisywane w ciężar kosztów w momencie przekazania do użytkowania zarówno dla potrzeb bilansowych jak i
podatkowych.

Środki trwałe umarzane są według metody liniowej począwszy od miesiąca następnego po miesiącu przyjęcia do eksploatacji w okresie
odpowiadającym szacowanemu okresowi ich ekonomicznej użyteczności.

Zastosowane stawki amortyzacyjne są następujące:

urządzenia techniczne i maszyny (z wyłączeniem sprzętu komputerowego) 3-20 lat,
sprzęt komputerowy 3 lata,
środki transportu 5 lat,
inne środki trwałe 3-10 lat.

Środki trwałe prezentowane w bilansie wycenione wg wartości netto tzn. o wartości początkowej podwyższonej o kwoty ulepszenia i
pomniejszonej o dokonane odpisy umorzeniowe i aktualizujące.

Jednostka nie dokonywała żadnej urzędowej aktualizacji wartości środków trwałych.

 

Środki trwałe w budowie.

Środki trwałe w budowie wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem,
pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. W uzasadnionych przypadkach do ceny nabycia lub kosztu wytworzenia środków
trwałych w budowie , zalicza się różnice kursowe z wyceny należności i zobowiązań powstałe na dzień bilansowy oraz odsetki od zobowiązań
finansujących wytworzenie lub nabycie środków trwałych.

 

Rzeczowe składniki środków obrotowych.

Rzeczowe składniki środków obrotowych wycenia się według cen nabycia nie wyższych od ich cen sprzedaży netto na dzień bilansowy.

Odpisy aktualizujące wartość rzeczowych składników majątku obrotowego dokonane w związku z trwała utratą ich wartości lub
spowodowane wyceną doprowadzająca ich wartość do cen sprzedaży netto możliwych do uzyskania obniżają wartość pozycji w bilansie i
zalicza się je do pozostałych kosztów operacyjnych.

 

Należności.

Należności wycenia się w kwotach wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny.

Do należności krótkoterminowych zalicza się wszystkie należności z tytułu dostaw i usług niezależnie od umówionego terminu ich zapłaty oraz
należności z pozostałych tytułów, innych niż handlowe, płatne w okresie dłuższym niż 12 miesięcy zalicza się do należności długoterminowych.

 

Środki pieniężne.

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



Środki pieniężne krajowe wykazuje się w wartości nominalnej. Środki pieniężne w walucie obcej = stan walut obcych zgromadzonych na dzień
bilansowy na bankowym rachunku walutowym i w kasie jednostki wycenia się po kursie średnim ustalonym przez NBP w tym dniu. Pozostałe
różnice z tej wyceny odnosi się odpowiednio na przychody lub koszty finansowe. Różnice powstałe na skutek tej wyceny nie są uwzględniane
dla celów podatkowych.

 

Zobowiązania.

Zobowiązania wycenia się na dzień bilansowy w kwocie wymaganej zapłaty z wyjątkiem zobowiązań, których uregulowanie zgodnie z umową
następuje przez wydanie innych niż środki pieniężne aktywów finansowych lub wymiany na instrumenty finansowe, które wycenia się według
wartości godziwej.

Jeżeli termin wymagalności przekracza jeden rok od daty bilansowej, salda tych zobowiązań z wyjątkiem zobowiązań z tytułu dostaw i usług,
wykazuje się jako długoterminowe.

Pozostałe części sald wykazywane są jako krótkoterminowe.

 

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

 

Przychody.

Przychody ze sprzedaży obejmują niewątpliwe należne uzyskane kwoty z działalności statutowej ujmowane w okresach, których dotyczą.

 

Koszty.

Koszty działalności operacyjnej obciążają w pełnej wysokości koszt własny sprzedaży.

 

Jednostka stosuje porównawczy rachunek zysków i strat.

Na koszty działalności operacyjnej składają się wartości sprzedanych usług wg cen nabycia oraz amortyzacja, zużycie materiałów i energii,
koszty usług obcych, podatki i opłaty, wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia oraz pozostałe koszty rodzajowe.

Na wynik finansowy jednostki wpływają ponadto:

pozostałe przychody i koszty operacyjne pośrednio związane z działalnością jednostki w zakresie m.in. zysków i strat ze zbycia
niefinansowych, utworzenia i rozwiązywania rezerw na przyszłe ryzyko, kar, grzywien, i odszkodowań, otrzymania lub przekazania
darowizn,
przychody finansowe z tytułu odsetek, nadwyżki dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi,
koszty finansowe z tytułu odsetek, nadwyżki ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi,
straty i zyski nadzwyczajne powstałe na skutek trudnych do przewidzenia zdarzeń nie związanych z ogólnych ryzykiem prowadzenia
jednostki poza jej działalnością operacyjną.

 

Obciążenia podatkowe.

Bieżące zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych, naliczone zgodnie z przepisami podatkowymi.

W bilansie wynik finansowy jest w wartości netto.

 

Data sporządzenia: 2022-03-18

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



Data zatwierdzenia:

Anna Kuźniarek

Zarząd Fundacji: 
Magdalena Tecław - prezes Zarządu, 
Paweł Tecław - członek Zarządu, 
Agnieszka Golczyńska-Grondas - członek Zarządu, 
Tashi WAngmo Gurung - członek Zarządu, 
Bartosz Niedziółka - członek Zarządu.

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:
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