Fundacja „Sprawni Inaczej”
Sprawozdanie finansowe za 2013 rok

WPROWADZENIE
DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.
1. Fundacja działała od dnia 30.06.1989 r. roku na podstawie wpisu dokonanego przez Sąd
Rejonowy dla M. St.Warszawy Wydział XVI Gospodarczy Rejestrowy pod numerem 302.
Fundacja z dniem 17 stycznia 2002 r. została wpisana przez Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku do Krajowego Rejestru Sądowego w Rejestrze Stowarzyszeń, Innych
Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych
Zakładów Opieki Zdrowotnej jak również w Rejestrze Przedsiębiorców pod
numerem KRS: 0000077718.
Fundacja otrzymała z dniem 05 lipca 1990 r. w systemie podmiotów gospodarki
narodowej statystyczny numer identyfikacyjny REGON 002841063.
Z dniem 11 kwietnia 1997 roku Fundacji został nadany numer identyfikacji podatkowej
NIP 957-05-50-498.
2. Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej. W roku 2013 prowadziła działalność

statutową. Fundacja realizuje swoje cele poprzez prowadzenie nieodpłatnych ośrodków
wsparcia mających charakter pobytu dziennego. W 2013 roku kontynuowano prowadzenie
dwóch Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kościerzynie i Gdańsku, czterech Środowiskowych
Domów Samopomocy w Miastku, Bytowie, Lubieszynie i Gdańsku oraz trzech Ośrodków
Rehabilitacji Psychoruchowej w Miastku, Bytowie i Lubieszynie.
Ponadto zrealizowano 2 projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej:
− „Dłoń – staże dla osób niepełnosprawnych” w Kościerzynie, w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego,
− Wolontariat Europejski w ramach projektu „Młodzież w działaniu”.
Podopieczni Fundacji skorzystali również z dwutygodniowego turnusu wypoczynkowego w Danii
oraz w Darłówku.
Zrealizowano także wiele projektów krótkoterminowych skierowanych do osób
niepełnosprawnych oraz ich najbliższego otoczenia.

3. Niniejsze sprawozdanie obejmujące okres 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. zostało
sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez Fundację w ciągu co
najmniej 12 miesięcy od dnia bilansowego. Nie są nam znane okoliczności, które
wskazywałyby na zagrożenie kontynuacji działalności Fundacji.
4. Aktywa i pasywa wykazane w sprawozdaniu finansowym zostały wycenione według
zasad określonych w ustawie z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U.
z 2013 r., poz. 330 z późniejszymi zmianami), przyjmując, że:
− wartości niematerialne i prawne oraz obiekty mające cechy środków trwałych o wartości
nie przekraczającej 3 500,00 zł zaliczane są w koszty działalności w miesiącu oddania do
użytkowania;
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− środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne amortyzuje się, stosując zasady,
metody i stawki uwzględniające okres ekonomicznej użyteczności poszczególnych
środków trwałych;
− materiały wycenia się w cenach zakupu.
Bilans i rachunek wyników sporządzany jest zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów
z dnia 15 listopada 2001 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych
jednostek nie będących spółkami handlowymi, nie prowadzącymi działalności gospodarczej
(Dz. U. z 2001 r. Nr 137, poz.1539 z późniejszymi zmianami).

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg:

Zarząd:
Prezes Zarządu Fundacji

………………………………..
Patrycja Ćwikałowska

………………………………….
Justyna Rogińska
Wiceprezes Zarządu Fundacji
………………………………….
Michał Gurowski
Członek Zarządu Fundacji
………………………………….
Anna Doroszuk

Gdańsk, dnia 21 marca 2014 r.
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