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FUNDACJA POMOCY CHORYM I DZIECIOM ,,KUBUS''

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2010 rok

Nazwa, siedziba i adres organizacji:
Fundacja Pomocy Chorym i Dzieciom ,,KubuŚ''. 24-I50 Nałęczórv. Sadurki 3

Informacje o posiadanych jednostkach organizacyjnych (zarÓwno sporz4dza.j4cych samodzielne
sprawozdania finansowe, jak tez nie sporzędzaj4cych takich sprawozdań):
Fundacja nie posiada jednostek organizacyjnych.

Podstawolvy przedmiot działa|ności wg PKD:
9499ZDziałalnoŚć pozostałych organizacjiczłonkowskich. gdzie indzie.j niesklasyfikowana (wg PKD 2007)

Wskazanie właściwego sądu prowadzacego rejestr lub innego organu prowadzącego rejestr, data
wpisu, numer w ewidencji oraz statystyczny numer identyfikacyjny w systemie REGON:
Sąd Rejonowy w Lublinie' XI Wydział Gospodarczy Krajowego Ręjestru Sądowego data rejestracji
25.02.2009r. Nr KRS 0000324460. REGON 060453916

Dane dotyczqce czlonków zarz4rJu (imię i nazwisko oraz funkcja)
Totnasz Poniatowski PrezesZarządu
Alicja Poniatowska Wiceprezes Zarządu

okreś|enie ce|ów statutowych organizacji:
Celern Fundac. j i jest:
- niesienie polnocy szczególnie potrzebującyrn d. chorym, niepełnosprawn1,m" dzieciom z ubogich rodzin,
wykluczon1'nr. bezrobotnyITr oraz wszystkim znajdujqcym się w trudnej sytuacji. szczególnie na
obszarach wiejskich.

- prowadzenie i promowaIrie wszęchstronnej działalności w zakresie ochrony zdrowia oraz prowadzenia i

wspierania inicjatyw o charakterze zdrowotnym, edukacyjnynr i charytatywnym.

Wskazanie okresu trwania działaInoŚci organizacji, jeże|i jest on ograniczony w statucie:
Furldac.ja została powołana na cZaS nieoznaczony'

Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym
Sprawozc l an i e j e s t sp rawozdan iemza rok20 l0 i obe jmu jeok ręs  od01 '0 l . 20  10 r ' do3 l . l 2 ' 20 l 0 r .

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeże|i w skład organizacji wchodz4

wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielnie sprawozdania finansowe'
Nie dotyczy

Wskazanie czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania

dzia|alnoŚci przez organizację w c|aj4cej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istniej4 okolicznoŚci
wskazuj4ce na poważne zagroż'enia dla kontynuowania przez ni4 działaInoŚci.
Roczne sprawozdanie sporządzono przy załoŻeniu kontynuowania działalrności przez organizację. co

najmniej l2 nriesięcy i dłuiej. Nie sę nam Znanę okoliczności, które wskazywałyby na istnienie powaznych

zagr oŻeń cl l a kontyn uowan i a d zi ałal nośc i przez organ izac.i ę działalnośc i.

Omówienie przyjętych zasad (po|ityki) rachunkowoŚci, lv tym metod wyceny aktywów i pasywów

(także amortyzacji)' pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporz4dzenia sprawozdania
finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawiła jednostce prawo wyboru.
Przyjęte zasady (politykę) rachtrnkowości Stosujęmy w sposób ciagły, dokonując w kolejnych latach

obrotowych jednakowego grupowania operacj i gospodarczych, jednakowe.j wyceny aktywów i pasywów (w

tym także dokonywania odpisów amortyzacyjnych i umorzeniowych), ustalenia wyniku finansowego i

sporz4dzania sprawozdania finansowego tak. aby za kolejne lata informacje z nich wynikające były

porÓwnywalne. (chyba, że obowiązuj4ce przepisy będ4 wymagaty znian)'
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War.tości nienlaterialne iprawne. oraz pozostałe aktywa rvlcenianll 'wg cen zaktrpLr.
Do amortyzacji war1oŚci niematerialnych i prawnych zastosowaliśm1'' rnozliwoŚć odpisu jednorazowego w
kosztv z-9odnie z postanowieniaIni ustawy o podatku dochodorł'yln od osób prawnych.
Fundusze w'łasne wyceniamy wg rvartoŚci norninalnej. natomiast zobowiązania w kwotach lvvmagajacej
zapłatv. cz1',l i zgodnie Z unlowa.

Dnia 0-5.03.201 I  r .

PrĘ,zęs Zarzadu

/rr;/rrlr;,,
Tomasż Poniatowski


