
WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1) nazwa i siedziba organizacji

FUNDACJA POMOCY DZIECIOM Z CHOROBĄ NOWOTWOROWĄ
01-849 WARSZAWA
PRZYBYSZEWSKIEGO 47 
0000079660

2) podstawowy przedmiot działalności organizacji
91.33.Z
Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej nie sklasyfikowana.
3) właściwy sąd lub inny organ prowadzący rejestr
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer KRS  
0000079660, data rejestracji w KRS 22.01.2002r.

4) czas trwania działalności organizacji, jeżeli jest ograniczony

5) okres objęty sprawozdaniem finansowym
01.01.2012 - 31.12.2012

6) czy sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne 
jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe

7) czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności 
gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności 
wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności
Roczne sprawozdanie sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności przez organizację, co najmniej 
12 miesięcy i dłużej. Nie są nam znane okoliczności, które wskazywałyby na istnienie poważnych zagrożeń dla 
kontynuowania przez organizację działalności.

8) w przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło 
połączenie, prosimy wskazać, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek, 
oraz prosimy wskazać zastosowaną metodę rozliczenia połączenia (nabycia, łączenia udziałów)

9) omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów 
(także amortyzacji), pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania 
finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru

Druk: MPiPS



Sporządzono dnia:2013-06-25

Przyjęte zasady rachunkowości:
a) środki trwałe i wartości niematerialne i prawne
środki trwałe i wartości niematerialne i prawne wyceniane są według cen nabycia pomniejszone o odpisy 
umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Składniki majątkowe o wartości ponad 3 500,00zł 
ujmowane są w ewidencji środków trwałych i amortyzowane są liniowo stosując następujące stawki procentowe 
dla:
- sprzęt komputerowy 20% ,
- budynki i budowle 5%,
- adaptacja pomieszczeń biurowych 33%,
- lokale 5%,
- środki transportu 20%,
- meble 20%,
- prawo wieczystego użytkowania 10%,
b) należności
 należności oraz roszczenia wykazywane są w kwocie wymagającej zapłaty,   pomniejszone o odpisy 
aktualizujące wartość należności;
c) materiały i towary
materiały i towary wykazywane są według cen nabycia nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień 
bilansowy, pomniejszone o dokonane odpisy aktualizujące w przypadku obniżenia wartości użytkowej tych 
materiałów.
d)   zobowiązania wykazywane są w kwocie wymagającej zapłaty,
e) rezerwy -w Fundacji tworzy się rezerwy na pewne lub prawdopodobne straty oraz nie poniesione, lecz 
przypadające na rok obrotowy koszty.
f) ustalenie wyniku finansowego.
Rachunek zysków i strat sporządzany jest według wariantu porównawczego.
Dla ustalenia wysokości ponoszonych kosztów przypadających na poszczególne rodzaje działalności 
prowadzona jest ewidencja kosztów w układzie funkcjonalnym (konta zespołu 5) z rozbudowaną analityką 
rodzajową.
g) sprawozdanie finansowe obejmuje:
- wprowadzenie
- bilans
- rachunek zysków i strat w wariancie kalkulacyjnym
- dodatkowe informacje i objaśnienia
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