WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Za rok obrotowy od 01-01-2009 do 31-12-2009 roku

I. Nazwa i siedziba, podstawowy przedmiot działalności Spółki

Nazwa Spółki
Siedziba
Adres
Oznaczenie Sądu

Fundacja Szczęśliwe Dzieciństwo
Lublin
ul. Jezuicka 4/9
Sąd Rejonowy w Lublinie, XI Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego

Przedmiot działalności
Przedmiotem działalności Fundacji Szczęśliwe Dzieciństwo jest:
-

-

-

świadczenie usług pedagogicznych, edukacyjnych, doradczych i innych;
rozwijanie oraz upowszechnianie autorskiego programu kształceniowo-wychowawczego
„Akademia Młodzieżowa”;
organizację i realizację projektów w ramach międzynarodowej współpracy dzieci i
młodzieży oraz międzynarodowej współpracy instytucji powołanych do zadań
analogicznych jak Fundacja;
organizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży;
zapewnienie opieki i wychowania dzieciom i młodzieży w niepublicznych placówkach
opiekuńczo-wychowawczych;
organizowanie konferencji, spotkań, szkoleń związanych z realizacją zadań Fundacji;
prowadzenie działalności propagatorskiej w zakresie statutowego celu Fundacji;
współpraca z jednostkami organizacyjnymi i organizacjami społecznymi powołanymi do
realizacji analogicznych zadań;
gromadzenie i udostępnianie informacji na temat źródeł pomocy finansowej i
prowadzenie szkoleń w tym zakresie;
wymianę informacji o działalności prowadzonej przez organizacje współpracujące z
Fundacją oraz analizę doświadczeń poszczególnych organizacji oraz ich
upowszechnianie;
wypracowywanie wspólnych działań i stanowisk z organizacjami współpracującymi z
Fundacją;
podejmowanie i koordynowanie wspólnych działań organizacji współpracujących z
Fundacją;

-

-

podejmowanie działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i
współpracy między społeczeństwami;
edukację zawodową i przystosowanie do zawodu dla młodzieży bezrobotnej i zagrożonej
bezrobociem;
wspomaganie rodzin w zakresie poradnictwa, uzawadawianie rodziców długotrwale
bezrobotnych, organizowanie pracy w ramach przeciwdziałania długotrwałemu
bezrobociu rodziców;
wydawanie różnego rodzaju publikacji;
udostępnianie pomieszczeń, sprzętów i wyposażenia instytucjom i osobom, realizującym
cele analogiczne do celów Fundacji;
edukację ekologiczną i podejmowanie działań skierowanych do dzieci i młodzieży w tym
zakresie.
II. Czas trwania działalności jednostki nie jest w umowie ograniczony

III. Okres objęty sprawozdaniem finansowym
Roczne sprawozdanie finansowe za okres od 01-01-2009 do 31-12-2009 roku.
IV. Informacja dotycząca jednostek organizacyjnych sporządzających samodzielne
sprawozdanie finansowe
Fundacja nie posiada wewnętrznych jednostek organizacyjnych sporządzających
samodzielnie sprawozdanie finansowe.
V. Założenie, co do dalszej kontynuacji działalności Spółki
Roczne sprawozdanie sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności przez
Fundację, przez co najmniej 12 kolejnych miesięcy i dłużej; nie są nam znane
okoliczności, które wskazywałyby na istnienie poważnych zagrożeń dla kontynuowania
przez Fundację działalności.
VI. Omówienie przyjętych zasad rachunkowości
Wartości niematerialne i prawne
Wartości niematerialne i prawne wycenia się na dzień ich wprowadzenia do ksiąg
rachunkowych według cen nabycia, tj. ogół ich kosztów poniesionych przez Jednostkę, w
tym również nie podlegający odliczeniu podatek od towarów i usług.

Odpisów amortyzacyjnych od wartości niematerialnych i prawnych dokonuje się wg
stawek określonych w ustawie z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od
osób prawnych.

Wartości niematerialne i prawne, dla których ustawa podatkowa nie przewiduje
dokonywania odpisów umorzeniowych (amortyzacyjnych), a ustawa o rachunkowości
nakłada obowiązek umarzania, Spółka określa stawki amortyzacyjne uwzględniające
okres ekonomicznej użyteczności wartości niematerialnych i prawnych.
Na dzień bilansowy wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia,
pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej
utraty wartości.
Należności długoterminowe
Należności na dzień ich powstania wycenia się w wartości nominalnej. Należności
długoterminowe wyrażone w walutach obcych wycenia się po kursie sprzedaży banku z
usług, którego korzysta jednostka.
Na dzień bilansowy należności wykazuje się w kwocie wymagającej zapłaty, po
uwzględnieniu odpisów aktualizujących wartość należności.
Na dzień bilansowy należności wyrażone w walutach obcych wycenia się po kursie kupna
stosowanym w tym dniu przez bank, z usług, którego korzysta jednostka, nie wyższym od
kursu średniego NBP.
Inwestycje długoterminowe
Na dzień powstania udziały w innych jednostkach oraz inne inwestycje zaliczone do
aktywów trwałych wycenia się według ceny nabycia.
Na dzień bilansowy wartość w cenie nabycia przeszacowuje się do wartości w cenie
rynkowej. Skutki przeszacowania powodujące wzrost ich wartości do poziomu cen
rynkowych zwiększają kapitał z aktualizacji wyceny. Obniżenie wartości inwestycji
uprzednio przeszacowanych do wysokości, o którą poprzednio podwyższono kapitał,
zmniejsza ten kapitał, o ile kwota ta nie została do tego czasu rozliczona. W pozostałych
wypadkach skutki obniżenia wartości inwestycji zalicza się do kosztów finansowych.
Wzrost wartości inwestycji, która uprzednio była przeszacowana w ciężar kosztów
finansowych, ujmuje się do wysokości tych odpisów jako przychody finansowe.

Inwestycje długoterminowe wyrażone w walutach obcych wycenia się w ciągu roku
obrotowego według kursu średniego NBP z dnia przeprowadzenia operacji. Rozchód
inwestycji długoterminowych następuje według metody średniej ważonej.

Na dzień bilansowy inwestycje długoterminowe wycenia się według cen nabycia,
pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości inwestycji. Inwestycje
długoterminowe wyrażone w walutach obcych na dzień bilansowy wycenia się według
kursu kupna banku z usług, którego korzysta jednostka, nie wyższego od kursu średniego
NBP.
Należności krótkoterminowe
Należności wykazuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej. Na dzień
bilansowy należności wykazuje się w kwocie wymagającej zapłaty, pomniejszonej o
odpisy aktualizujące wartość należności.
Na dzień bilansowy należności krótkoterminowe wyrażone w walutach obcych wycenia
się po kursie kupna stosowanym w tym dniu przez bank, z którego usług korzysta
jednostka, nie wyższym jednak od kursu średniego ustalonego dla danej waluty przez
Narodowy Bank Polski na ten dzień.
Inwestycje krótkoterminowe
Inwestycje krótkoterminowe wycenia się na dzień wprowadzenia do ksiąg rachunkowych
w cenie nabycia. Na dzień bilansowy inwestycje krótkoterminowe wycenia się według
ceny nabycia bądź wartości rynkowej, zależnie od tego, która z nich jest niższa, a
inwestycje krótkoterminowe, dla których nie istnieje aktywny rynek należy ustalić w inny
sposób wartość godziwą, tj. taką kwotę, za jaką dany składnik mógłby zostać
wymieniony, a zobowiązanie uregulowane na warunkach transakcji rynkowej o
podobnych charakterystykach.
Środki pieniężne wycenia się i ujmuje w wartości nominalnej. Środki pieniężne w
walutach obcych wycenia się po kursie kupna obowiązującym w danym dniu w banku, z
usług, którego korzysta jednostka, natomiast rozchód następuje według metody średniej
ważonej.
Na dzień bilansowy inwestycje krótkoterminowe wyrażone w walutach obcych wycenia
się po kursie kupna stosowanym w tym dniu przez bank, z którego usług korzysta

jednostka, nie wyższym jednak od kursu średniego ustalonego dla danej waluty przez
Narodowy Bank Polski na ten dzień.

