
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

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

HELSIŃSKA FUNDACJA PRAW CZŁOWIEKA UL. WIEJSKA 16 00-490 WARSZAWA WARSZAWA MAZOWIECKIE

2) czas trwania działalności jednostki, jeśli jest ograniczony

Nieograniczony czas trwania działalności.

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 zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności statutowej .

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

Fundacja tworzy rezerwy na świadczenia emerytalne i urlopową. Rozliczenia międzyokresowe przychodów stanowią
dotacje otrzymane w roku bilansowym, których wykorzystanie, zgodnie z umowami finansowymi, przewidziane jest w
latach następnych.

Rzeczowe aktywa trwałe i oraz wartości niematerialne i prawne wycenione są według cen nabycia powiększonych
o naliczony podatek od towarów i usług. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości do 10 000,00
zł są amortyzowane jednorazowo. Długoterminowe inwestycje finansowe wycenione są według cen rynkowych.
Zwiększenia wartości inwestycji finansowych odnoszone są na fundusz z aktualizacji, zmniejszenie zaś obciążają
koszty finansowe. Zapasy wyceniane są według cen nabycia powiększonych o naliczony podatek od towarów i usług.
Należności krótkoterminowe wycenione są w kwocie wymaganej zapłaty Środki pieniężne wyceniane są w wartości
nominalnej. Na dzień bilansowy Fundacja posiadała rachunki bankowe walucie obcej. Środki gromadzone na tych
rachunkach oraz środki w kasie walutowej wycenia się na dzień bilansowy kursem średnim NBP z ostatniego dnia
roku. Rachunki bankowe Fundacji prowadzone są w PKO BP SA oraz Santander Bank Polska SA Zobowiązania
zostały wycenione w kwocie wymaganej zapłaty.

Helsińska Fundacja Praw Człowieka sporządza sprawozdanie finansowe zgodnie z przepisami Ustawy o
rachunkowości z dn. 29.09.1994r, stosując wzory określone w załączniku nr 6.

Data sporządzenia: 2022-06-29

Data zatwierdzenia: 2022-09-26

Robert Krasnodębski Maciej Nowicki, Piotr Kładoczny, Lenur Kerymov, Małgorzata
Szuleka, Aleksandra Iwanowska

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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