Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
Fundacji Pomocy Dzieciom im. Stanisławy Bieńczak
za 2012 rok

1. Sprawozdawca:
Fundacja pomocy Dzieciom im. Stanisławy Bieńczak
36-200 Brzozów ul. Kościuszki 23
2. Fundacja nie posiada jednostek organizacyjnych.
3. Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.
4. Rejestr fundacji prowadzi Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego. Nasz numer statystyczny KRS: 0000117587, data
rejestracji: 12.06.2002 r., numer identyfikacyjny w systemie REGON: 371100033.
5. Zarząd fundacji:
 Andrzej Bieńczak – prezes
 Bożena Bieńczak – v-ce prezes
1. Celem Fundacji jest pomoc:
 żywnościowa,
 materialna,
 edukacyjna,
 medyczna,
 prawna
dla dzieci i młodzieży oraz w sporadycznych wypadkach dorosłym. Fundacja realizuje swoje cele
poprzez objęcie ochroną dzieci i młodzież, które w swoim środowisku rodzinnym i społecznym nie
znajdują należytego oparcia i zrozumienia, a ponadto dotknięte są przemocą, problemem
alkoholowym w rodzinie, trudną sytuacja materialną, chorobą, innymi przyczynami.
1. Czas trwania fundacji, zgodnie ze statutem, nie jest ograniczony.
2. Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2012 do 31.12.2012 sporządzone zostało
z założeniem, że działalność Fundacji będzie kontynuowana w okresie nie krótszym niż 12
miesięcy od dnia bilansowego.
3.

Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego za rok 2012
są zgodne z ustawą o rachunkowości z dnia 29.09.94 r. z późn. zm. zwaną dalej ustawa, dla
jednostek mających siedzibę lub miejsce sprawowania zarządu na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej. Zgodnie z przyjętymi zasadami rachunkowości bilans i r-k
wyników za okres 01.01.2012 – 31.12.2012 sporządzony został w sposób uproszczony.

4. Zgodnie z art. 3 ust.1 pkt.11 ustawy o rachunkowości, fundacja stosuje politykę
rachunkowości, a w szczególności zasady:
 Środki trwałe o wartości powyżej 3.500,00 zł oraz wartości niematerialne i prawne
amortyzuje się metodą liniową, stosując odpowiednie stawki amortyzacji podatkowej,
 Przedmioty o okresie używania dłuższym niż 1 rok, lecz o wartości jednostkowej
nieprzekraczającej 1000,00 zł, odpisuje się w koszty w dacie ich nabycia, w pełnej
wartości początkowej, jako zużycie materiałów. Przedmioty o wartości od 1000,00 zł do
3.500,00 zł wprowadza się do ewidencji bilansowej środków trwałych, natomiast odpisy






amortyzacyjne ustala się w sposób uproszczony, jednorazowo w pełnej wartości
początkowej,
Rzeczowe składniki aktywów obrotowych ewidencjonuje się wartościowo (zgodnie z
art. 17 ust. 2 pkt 3 ustawy o rachunkowości) w rzeczywistych cenach zakupu, a koszty
związane z ich nabyciem nie występują lub są nieistotne,
Należności i zobowiązania wycenia się na dzień bilansowy, wg kwot wymaganej
zapłaty, z uwzględnieniem zasad ostrożnej wyceny,
Środki pieniężne oraz pozostałe aktywa wycenia się wg wartości nominalnej,
Fundusze własne wycenia się na dzień bilansowy, wg wartości nominalnej.

Brzozów, dnia 20.03.2013 r.
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Pieczęć firmowa

Zarząd Fundacji (podpisy):
Prezes Zarządu – mgr Andrzej Bieńczak

V-ce prezes – mgr Bożena Bieńczak
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Imię i nazwisko osoby sporządzającej

