Fundacja Ogród Serca
NIP: 947-19-59-066

Informacje ogólne

1. Firma, siedziba i adres albo miejsce zamieszkania i adres oraz numer we właściwym rejestrze sądowym
albo ewidencji.
Fundacja Ogród Serca
ul. Romanowska 55D/30
91-174 Łódź
Nr KRS: 0000319975
2. Wskazanie czasu trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony.
Czas trwania fundacji jest nieograniczony.
3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym.
Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01.01.2014r. do 31.12.2014r.
4. Wskazanie zastosowanych zasad rachunkowości przewidzianych dla jednostek mikro z
wyszczególnieniem wybranych uproszeń:

a) Art. 7 ust. 2a
Jednostka mikro, o której mowa art. 3 ust. 1a pkt 2, może zrezygnować z zachowania zasady
ostrożności przy wycenie poszczególnych składników aktywów i pasywów.

b) Art. 7 28a
Jednostka mikro nie wycenia aktywów i pasywów według wartości godziwej i skorygowanej ceny
nabycia.

c) Art. 46 ust. 5 pkt 4
Bilans jednostki mikro powinien zawierać co najmniej informacje w zakresie ustalonym w załączniku
nr 4 do ustawy.

d) Art. 47 ust. 3a
Ustalona w rachunku zysków i strat różnica pomiędzy przychodami a kosztami jednostki mikro, o której
mowa w art. 3 ust. 1a pkt 2, zwiększa – po zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego –
odpowiednio przychody lub koszty w następnym roku obrotowym różnica dodatnia może być zaliczona
na zwiększenie kapitału (funduszu) podstawowego.

e) Art. 47 ust. 4 pkt 4
Rachunek zysków i strat jednostki mikro powinien zawierać co najmniej informacje w zakresie
ustalonym w załączniku nr 4 do ustawy.

f)

Art. 48 ust. 3

Jednostka mikro może nie sporządzać informacji dodatkowej, o której mowa w art. 48 ust. 1, pod
warunkiem że przedstawi informacje uzupełniające do bilansu określone w załączeniu nr 4 do ustawy.

g) Art. 48a ust. 3
Jednostka mikro może nie sporządzać zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym.

h) Art. 48b ust. 4
Jednostka mikro może nie sporządzać rachunku przepływów pieniężnych.

i)

Art. 49 ust. 4

Jednostka mikro, o której mowa w art. 3 ust. 1a pkt i ust. 1 b, która ma obowiązek sporządzania
sprawozdania z działalności jednostki zgodnie z art. 49 ust. 1, może nie sporządzać tego sprawozdania,
pod warunkiem że w informacji dodatkowej, a w przypadku, o którym mowa w art.48 ust. 3, jako
informacje uzupełniające do bilansu , przedstawi informacje dotyczące nabycia udziałów (akcji)
własnych określone w załączniku nr 4 do ustawy .

5. Wskazanie 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 kontynowania przez nią działalności.
Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności.

6. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów
(także amortyzacji), pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzania sprawozdania
finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru.
Fundacja jest organizacją pożytku publicznego w rozumieniu ustawy o działalności pożytku
publicznego i wolontariacie i nie jest przedsiębiorcą wpisanym do rejestru przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego. W świetle powyższego stanu faktycznego dla celów niniejszych ustaleń, podlega
następującym przepisom prawa:
a). Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984r. o fundacjach ( Dz. U. z 1997r., DZ.U. Z 20015 r. Nr 175, poz. 1462).
b). Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie ( Dz. U. Nr 96
poz. 873 z późn.zm. - (ostatnia zmiana: Dz.U. Z 2014r. Poz. 1146)).
c). Ustawa o rachunkowości z dnia 29 września 1994r. ( Dz. U. z 2013r., nr 330; ost.zm. w Dz.U. z
2015r. Poz.4).
d). Ustawa z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych ( Dz. U. z 2014r., poz.
851; ost.zm. w Dz.U. z 2015r poz.73).

Fundacja zobowiązana jest stosować określone ustawą zasady rachunkowości, rzetelnie i jasno
przedstawiając sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy. Zarząd ponosi
odpowiedzialność za wykonanie obowiązków w zakresie rachunkowości, w tym z tytułu nadzoru,
również w przypadku, gdy określone obowiązki w zakresie rachunkowości – z wyłączeniem
odpowiedzialności za przeprowadzenie inwentaryzacji w formie spisu z natury – zostaną powierzone
innej osobie za jej zgodą. Przyjęcie odpowiedzialności przez inna osobę powinno być stwierdzone w
formie pisemnej. Przyjęte zasady rachunkowości należy stosować w sposób ciągły, dokonując w
kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, wyceny aktywów i
pasywów, w tym także dokonywania odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych, ustalania wyniku
finansowego i sporządzania sprawozdań finansowych tak, aby za kolejne lata informacje z nich
wynikające były porównywalne. Wykazane w księgach rachunkowych na dzień ich zamknięcia stany
aktywów i pasywów należy ująć w tej samej wysokości w otwartych na następny rok obrotowy
księgach rachunkowych.
Zgodnie z postanowieniami art.4 ust.3 pkt 4 i ust. 5 oraz art. 10 ust.1, pkt 2,a także rozdziału 4 Ustawy
z dnia 29 września 1994 r. - o rachunkowości, ustala się następujące metody wyceny aktywów i
pasywów do stosowania w sposób ciągły, nie rzadziej niż na koniec roku obrotowego i na każdy inny
dzień bilansowy zakładając, że nie występuje zagrożenie możliwości dalszej kontynuacji działalności
fundacji.
Jednostka sporządza sprawozdanie finansowe zgodnie z załącznikiem nr 4 do ustawy o
rachunkowości przewidzianych dla jednostek mikro.

Łódź, 31.03.2015r.

Sporządziła: Monika Kowner

