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WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
1) Fundacja „Pomagamy Dzieciakom Ziemi Łódzkiej” rozpoczęła działalność
9.06.2004 roku. Zarejestrowana została w Krajowym Rejestrze Sądowym wg
nr 0000208285 w Sądzie Rejonowym dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział
Krajowego Rejestru Sądowego.
Dnia 21 września 2005 r. Fundacja otrzymała status organizacji pożytku
publicznego.
Podstawową działalnością Fundacji jest działalność dobroczynna, charytatywna,
wychowawcza na rzecz rozwoju i kształtowania dzieci z rodzin ubogich oraz
pokrzywdzonych przez los pod względem fizycznym, moralnym i umysłowym i
przygotowanie ich do życia w społeczeństwie, a także działalność oświatowa i w
zakresie pomocy społecznej.
Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.
Sprawozdanie finansowe Fundacji nie podlega obowiązkowi badania i
organizacja stosuje uproszczenia jakie wobec tego faktu przyznaje jej ustawa z
dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.
3) Sprawozdanie finansowe Fundacji obejmuje okres od 01.01.2009 do 31.12.2009.
Rokiem obrotowym i podatkowym Fundacji jest rok kalendarzowy.
5) Roczne sprawozdanie sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności
przez Fundację w niezmienionym istotnie zakresie przez co najmniej następny rok
obrotowy i dłużej. Na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego nie
zaistniały okoliczności i zdarzenia wskazujące na zagrożenie dla kontynuowania
działalności przez tę organizację.
7.1)1. Stosowane metody wyceny.
Wykazane w sprawozdaniu finansowym składniki majątkowe aktywów i
pasywów wyceniono wg zasad określonych w ustawie z dnia 29 września 1994
o rachunkowości.
a) Przychody i koszty
Przychody i koszty z działalności statutowej ujmowane są w okresach, których
dotyczą.
Fundacja prowadzi ewidencję kosztów w układzie rodzajowym. Sporządza
porównawczy rachunek zysków i strat.
Zgodnie z zasadami ostrożnej wyceny organizacja ewidencjonuje wszelkie
pozostałe koszty operacyjne i straty nadzwyczajne (także jeszcze nie
poniesione) i wyłącznie niewątpliwe pozostałe przychody operacyjne i zyski
nadzwyczajne.
b) Wartości niematerialne i prawne
Wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia.
Amortyzowane są metodą liniową w okresie przewidywanej ekonomicznej
użyteczności.

c) Środki trwałe
Środki trwałe są wycenianie w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia.
Środki trwałe w budowie są wycenianie w wysokości ogółu kosztów
pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem.
Do amortyzacji nowo nabytych środków trwałych oraz wartości niematerialnych
i prawnych stosuje się metody i stawki przewidziane w wykazie rocznych
stawek amortyzacyjnych, stanowiących załącznik do ustawy podatkowej, wg
metody liniowej od miesiąca następnego po przyjęciu do eksploatacji.
d) Stan towarów
Towary są wycenianie w rzeczywistej cenie nabycia
e) Należności i roszczenia oraz zobowiązania
Należności wycenia się w kwotach wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady
ostrożnej wyceny (po pomniejszeniu o odpisy aktualizujące).
f) Środki pieniężne
Krajowe środki pieniężne wykazuje się w wartości nominalnej.
7.1)2. Przyjęte przez Fundację zasady rachunkowości stosowane będą w sposób
ciągły, to znaczy w kolejnych latach obrotowych jednakowo grupowane będą
operacje gospodarcze, wyceniane aktywa i pasywa, ustalany wynik finansowy
i sporządzane sprawozdanie finansowe tak, aby informacje z nich wynikające
były porównywalne.
Dane zawarte w punktach 2, 4, 6 zostały pominięte, gdyż nie dotyczą Fundacji.
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