Fundacja „Mimo Wszystko”

Informacja dodatkowa 2007r.

A. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2007 rok

1. Nazwa, siedziba i adres: Fundacja Anny Dymnej „Mimo Wszystko”, ul. Balicka 12a/5b
, 3030-149 Kraków.
2. Podstawowy przedmiot działalności wg PKD: 9133Z – działalność pozostałych
organizacji członkowskich,
członkowskich, gdzie indziej nie sklasyfikowana
3. Wskazanie właściwego sądu prowadzącego rejestr : Krajowy Rejestr Sądowy nr
0000174486 z dnia 26.09.2003r.
4. Statystyczny numer identyfikacyjny w systemie REGON: 356757405
5. Dane dotyczące członków zarządu:
Prezes Fundacji:
Fundacji: Anna Dymna
Wiceprezes Fundacji: Maja Jaworska
Pełnomocnik: Eliza Romaniak
6. Wskazanie okresu trwania działalności organizacji: nieograniczony.
7. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym
Roczne sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2007
8. Roczne sprawozdanie sporządzono przy załoŜeniu kontynuowania działalności przez
Fundację, co najmniej 12 miesięcy i dłuŜej.
Nie są nam znane okoliczności, które wskazywałyby na istnienie powaŜnych zagroŜeń
dla kontynuowania przez Fundację działalności.
9. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny
aktywów i pasywów (takŜe amortyzacji), pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu
sporządzenia sprawozdania finansowego zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra
Finansów z dnia 15 listopada 2001r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla
niektórych jednostek nie będących spółkami handlowymi, nie prowadzących
działalności gospodarczej (Dz. U. nr 137, poz.1539 ze zm.), oraz z godnie z
postanowieniami art.4, ust.3 pkt 4 ust.5 oraz art.10 ust.1,pkt2 a takŜe przepisami
szczegółowymi w szczególności rozdziału 4 ustawy z dnia 29 września 1994r. – o
rachunkowości (Dz.U. Nr 121 z p.z.).
Przyjęte zasady (politykę) rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w
kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych,
jednakowej wyceny aktywów i pasywów (w tym takŜe dokonywania odpisów
amortyzacyjnych i umorzeniowych), ustala się wynik finansowy i sporządza
sprawozdanie finansowe tak, aby za kolejne lata informacje z nich wynikające były
porównywalne.
1

Fundacja „Mimo Wszystko”

Informacja dodatkowa 2007r.

Aktywa i pasywa wycenia się według następujących zasad:
•

środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne - według cen nabycia lub
kosztów wytworzenia, lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny
środków trwałych), pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a
takŜe o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

Środki trwałe o okresie uŜywania dłuŜszym niŜ rok, lecz o wartości jednostkowej nie
przekraczającej 3.500 zł odpisuje się w koszty pod datą przekazania do uŜywania w pełnej
wartości początkowej, jako zuŜycie materiałów. Ewidencję tych przedmiotów prowadzi się
pozaksięgowo w sposób umoŜliwiający identyfikację kaŜdego przedmiotu oraz miejsc ich
uŜytkowania i osób za nie odpowiedzialnych. Środki trwałe o okresie uŜywania dłuŜszym
niŜ rok i o wartości jednostkowej powyŜej 3.500 zł. są umarzane i amortyzowane metodą
liniową za pomocą stawek podatkowych. Wartości niematerialne i prawne o wartości
jednostkowej do 3.500 zł odpisuje się jednorazowo w pełnej ich wartości w koszty,
natomiast o wartości wyŜszej są amortyzowane według zasad i stawek podatkowych.
•

nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne zaliczane do inwestycji według zasad, stosowanych do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i
prawnych, określonych w pkt 1 oraz w art. 31, art. 32 ust. 1-5 i art. 33 ust. 1 lub
według ceny rynkowej bądź inaczej określonej wartości godziwej,

•

środki trwałe w budowie - w wysokości ogółu kosztów pozostających w
bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o
odpisy z tytułu trwałej utraty wartości,
udziały w innych jednostkach oraz inne inwestycje zaliczone do aktywów trwałych
- według ceny nabycia, pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości lub
według wartości godziwej; wartość w cenie nabycia moŜna przeszacować do
wartości w cenie rynkowej, a róŜnicę z przeszacowania rozliczyć zgodnie z art. 35
ust. 4,
inwestycje krótkoterminowe - według ceny (wartości) rynkowej albo według ceny
nabycia lub ceny (wartości) rynkowej, zaleŜnie od tego, która z nich jest niŜsza, a
krótkoterminowe inwestycje, dla których nie istnieje aktywny rynek w inny sposób
określonej wartości godziwej,
rzeczowe składniki aktywów obrotowych - według cen nabycia lub kosztów
wytworzenia nie wyŜszych od cen ich sprzedaŜy netto na dzień bilansowy,
naleŜności i udzielone poŜyczki - w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem
ostroŜności,
zobowiązania - w kwocie wymagającej zapłaty, przy czym zobowiązania finansowe,
których uregulowanie zgodnie z umową następuje drogą wydania aktywów
finansowych innych niŜ środki pienięŜne lub wymiany na instrumenty finansowe według wartości godziwej,
rezerwy - w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości,
kapitały (fundusze) własne, z wyjątkiem udziałów (akcji) własnych, oraz pozostałe
aktywa i pasywa - w wartości nominalnej,
rozliczenia międzyokresowe kosztów oraz pozostałe rozliczenia jednostka dokonuje
w następujący sposób:
- czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów jeŜeli dotyczą one przyszłych

•

•

•
•
•

•
•
•
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okresów sprawozdawczych,
-biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów w wysokości prawdopodobnych
zobowiązań przypadających na bieŜący okres sprawozdawczy.
•

Rozliczenia międzyokresowe przychodów, dokonywane z zachowaniem zasady
ostroŜności oraz odnoszenie ich skutków finansowych, obejmują w szczególności
otrzymane środki pienięŜne (dotacje) na sfinansowanie nabycia środków trwałych
zwiększające równolegle do odpisów amortyzacyjnych i umorzeniowych pozostałe
przychody operacyjne, zasadę tę stosuje się równieŜ do otrzymanych nieodpłatnie
środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

10. Jednostka sporządza sprawozdanie finansowe w tym: rachunek zysków i strat w
postaci porównawczej; ze szczegółowością określoną dla jednostek gospodarczych w
załączniku nr 1 ustawy o rachunkowości z uwzględnieniem charakteru oraz prowadzonej
działalności zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15.11.2001 r. w sprawie
szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami
handlowymi, nieprowadzących działalności gospodarczej.

Sporządził:

Zatwierdził:

Kraków, dnia 31.03.2008r.
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