Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
z działalności Fundacji na Rzecz Osób Potrzebujących „Zapałka”
za rok 2011.
1. Nazwa, siedziba i adres organizacji.
Fundacja na Rzecz Osób Potrzebujących „Zapałka” Wyźrał 58a, 34- 103 Witanowice .
2. Informacje o posiadanych jednostkach organizacyjnych (zarówno sporządzających
samodzielne sprawozdania finansowe, jak też nie sporządzających takich sprawozdań).
Fundacja posiada oddział w Wadowicach na os. Pod Skarpą 27/26, 34-100 Wadowice.
3. Podstawowy przedmiot działalności wg PKD.
PKD- 9499Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej
nie sklasyfikowana.
Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.
4. Wskazanie właściwego sądu prowadzącego rejestr lub innego organu prowadzącego
rejestr, data wpisu, numer w ewidencji oraz statystyczny numer identyfikacyjny
w systemie REGON.
Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sadowego, data wpisu- 20.07.2010r, Nr KRS 0000358679.
REGON- 121283990
5. Dane dotyczące członków zarządu (imię i nazwisko oraz funkcja).
Prezes Zarządu- Magdalena Książek zam. Wyźrał 58a, 34-103 Witanowice, członkowie
Zarządu : Kamil Kipiel zam. ul. Lipska 51/73, 30-721 Kraków, Damian Książek zam.
Wyźrał 58a, 34-103 Witanowice
6. Określenie celów statutowych organizacji.
Głównym celem Fundacji jest pomoc społeczna umożliwiająca osobom i rodzinom
przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać
(§ 3 Statutu).
7. Wskazanie okresu trwania działalności organizacji, jeżeli jest on ograniczony w statucie.
Okres trwania działalności Fundacji ma charakter ciągły i nie jest ograniczony
statutowo.
8. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym.
Niniejsze sprawozdanie, to roczne sprawozdanie finansowe za rok 2011.
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9. Wskazanie czy sprawozdanie sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności przez
organizację w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności
wskazujące na poważne zagrożenia dla 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.

10. Omówienie przyjętych zasad rachunkowości.
Przyjęte zasady (politykę) rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując
w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych,
jednakowej wyceny aktywów i pasywów (w tym także dokonywania odpisów
amortyzacyjnych i umorzeniowych), ustala się wynik finansowy i sporządza
sprawozdanie finansowe tak, aby za kolejne lata informacje z nich wynikające były
porównywalne.
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