
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

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

KRAJOWE CENTRUM BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO MOKOTOWSKA 51/53 57 00-542 WARSZAWA 
MAZOWIECKIE

2) czas trwania działalności jednostki, jeśli jest ograniczony

NIE DOTYCZY 

3) okres objęty sprawozdaniem finansowym

od 1 stycznia 2021 do 31 grudnia 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 sporządzone przy założeniu kontunułowania 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

Omówienie przyjętych metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

Aktywa i pasywa wycenia się wg zasad określonych ustawą o rachunkowości, przyjmując:

1. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen zakupu /nabycia. Umorzenie/ amortyzacja środków trwałych
oraz wartości niematerialnych i prawnych następuje w miesiącu następnym po miesiącu przyjęcia ich do używania.

2. Składniki majątku o okresie użytkowania dłuższym niż rok, ale o wartości początkowej nieprzekraczającej kwoty 10.000 zł odpisuje się
bezpośrednio w koszty zużycia materiałów.

3. Należności wycenia się w wartości nominalnej, w kwocie wymagającej zapłaty.
4. Stany materiałów i towarów, ustalone na podstawie spisu z natury na dzień bilansowy, wycenia się w cenach zakupu
5. Środki pieniężne wycenia się według wartości nominalnej
6. Fundusz statutowy wycenia się na dzień bilansowy według wartości nominalnej
7. Zobowiązania, na dzień bilansowy, wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty,
8. Rachunek zysków i strat sporządza się według wariantu porównawczego.

Ustalenie wyniku finansowego:
Jednostka sporządza rachunek zysków i strat na podstawie załącznika nr 6 ustawy o rachunkowości - wariant kalkulacyjny

Sporządzenie sprawozdania finansowego:
W sprawozdaniu finansowym fundacja wykazuje zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich treścią ekonomiczną.

W zakres sprawozdania finansowego wchodzą:

1. Bilans
2. Rachunek zysków i strat-wariant porównawczy
3. Informacja dodatkowa

Data sporządzenia: 2022-03-25

Data zatwierdzenia: 2022-06-29

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP: 2022-06-30



Wioletta Jolanta Lupa Jacek Zalewski 
Agata Wróblewska

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: 2022-06-30
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