
WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1) nazwa i siedziba organizacji

"ADAPA" FUNDACJA NA RZECZ OSÓB Z AUTYZMEM I INNYMI ZABURZENIAMI ROZWOJU
81-428 GDYNIA
GEN. JÓZEFA HALLERA 31 A 
0000295925

2) podstawowy przedmiot działalności organizacji
II. Przedmiotem działalności Fundacji zgodnie ze statutem jest:
- wydawanie książek (PKD 22.11.Z)
- wydawanie czasopism i wydawnictw periodycznych (PKD 22.13.Z)
- działalność wydawnicza pozostała (22.15.Z)
- działalność poligraficzna pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 22.22.Z)
- introligatorstwo (PKD 22.23.Z)
- działalność usługowa związana z przygotowaniem druku 
(PKD 22.24.Z)
- działalność graficzna pomocnicza (PKD 22.25.Z)
- sprzedaż detaliczna pozostała w niewyspecjalizowanych sklepach (PKD 52.12.Z)
- sprzedaż detaliczna książek (PKD 52.47.A)
- wyposażenie artykułów użytku osobistego i domowego (PKD 71.40.Z)
- reklama (PKD 73.1)
-    nieodpłatna działalność statutowa:
86.90.A Działalność fizjoterapeutyczna
85.60.Z Działalność  wspomagająca  edukację
86.90.E Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana
88.10.Z Pomoc społeczna, bez zakwaterowania, dla osób w podeszłym wieku i osób        niepełnosprawnych
3) właściwy sąd lub inny organ prowadzący rejestr
SAD REJONOWY GDANSK-PÓŁNOC W GDANSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SADOWEGO

4) czas trwania działalności organizacji, jeżeli jest ograniczony

5) okres objęty sprawozdaniem finansowym
okres rozrachunkowy jednostki - 01.01.2013 r. - 31.12.2013 r

6) czy sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne 
jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe

7) 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 kontynuowania przez nią działalności

8) w przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło 
połączenie, prosimy wskazać, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek, 
oraz prosimy wskazać zastosowaną metodę rozliczenia połączenia (nabycia, łączenia udziałów)

9) omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów 
(także amortyzacji), pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania 
finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru
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Sporządzono dnia:2014-07-13

Omówienie stosownych metod wyceny aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów w zakresie, w jakim 
ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru:
a) wycena aktywów i pasywów  jest przeprowadzona zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o 
rachunkowości i zasadami rachunkowości przyjętymi w  Stowarzyszeniu,
b) amortyzacja środków trwałych dokonywana była według zasady:
- środki trwałe o wartości początkowej mniejszej niż  3.500,00zł amortyzowano jednorazowo pod datą ich 
wydania do użytkowania,
- środki trwałe o wartości początkowej większej lub równej 3.500,00zł  amortyzowano w równych ratach 
miesięcznych (metoda liniowa) przyjmując stawki amortyzacyjne ustalone dla celów podatkowych przez 
Ministra Finansów.

1. Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian metod księgowości i wyceny, jeżeli wywierają one 
istotny wpływ na sprawozdanie finansowe, ich przyczyny i spowodowaną zmianami kwotę wyniku finansowego 
- nie wystąpiły w roku obrotowym.
2. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a  nieuwzględnionych w bilansie i 
w rachunku zysków i strat  -  nie występują.
3. Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych, ujętych w sprawozdaniu finansowym roku 
obrotowego – nie występują.
4.  Zobowiązania krótkoterminowe wycenione zostały w wartości nominalnej.
5. Należności krótkoterminowe – wycenia się w kwotach wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej 
wyceny (po pomniejszeniu o odpisy aktualizujące).
6. W jednostce nie utworzono aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego.
7.  Sprawozdanie finansowe Fundacji zostało sporządzone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 
1994 r. o rachunkowości. Wynik finansowy Fundacji za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągane i 
przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadami memoriału, 
współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny.
Fundacja  „Adapa”  sporządza rachunek zysków i strat w układzie porównawczym.
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