Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2012 rok

1. Nazwa, siedziba i adres organizacji
Fundacja Inicjatyw Kulturalnych
Organizacja Pożytku Publicznego
ul. Przedborska 2
97-500 Radomsko
2. Informacje o posiadanych jednostkach organizacyjnych (zarówno sporządzających
samodzielne sprawozdania finansowe, jak też nie sporządzających takich sprawozdań)
Nie posiada.
3. Podstawowy przedmiot działalności wg PKD
9499Z
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 Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru
Sądowego. KRS 0000064325. Data rejestracji w KRS – 23.11.2001, numer wpisu – 14,
data dokonania wpisu – 25.05.2009
Dane o wcześniejszej rejestracji: Rejestr Fundacji 1748 Sąd Rejonowy dla M.St.
Warszawy
REGON 590504048
5. Dane dotyczące członków zarządu (imię i nazwisko oraz funkcja)
Anna Kulikiewicz, członek Zarządu
Elżbieta Kwiatkowska, członek Zarządu
Mirosława Łęska, dyrektor Zarządu
Krystyna Michalska, członek Zarządu
6. Określenie celów statutowych organizacji
a) Popieranie i realizacja wszelkich inicjatyw kulturalnych, edukacyjnych i społecznych
oraz ich upowszechnianie.
b) Tworzenie materialnych warunków osobom uzdolnionym artystycznie.
c) Pomoc materialna i rzeczowa uczniom i studentom utalentowanym artystycznie
znajdującym się w trudnych warunkach materialnych lub życiowych oraz stwarzanie im,
w miarę możliwości, warunków rozwoju ich talentów.
d) Działalność na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego, także na rzecz rozwijania
kultury i sztuki regionu.
e) Prowadzenie działalności informacyjnej i wydawniczej.
7. Wskazanie okresu trwania działalności organizacji, jeżeli jest on ograniczony w statucie.
Fundacja ulega likwidacji w wypadku wyczerpania środków finansowych oraz majątku
Fundacji. Momentem decydującym o likwidacji z powodu wyczerpania się środków
finansowych jest sytuacja, w której dalsze prowadzenie działalności powodowałoby
niewypłacalność Fundacji. (wg statutu – rozdz. VII § 17)

8. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym
Roczne sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2012r. do 31.12.2012r.
9. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład organizacji
wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielnie sprawozdania
finansowe.
Nie dotyczy.
10. Wskazanie czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone 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.
11. 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 pozostawiła jednostce prawo
wyboru.
Fundacja Inicjatyw Kulturalnych prowadzi rachunkowość zgodnie z ustawą z dnia 29
września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2002 r. nr 76 poz. 694 ze zmianami). Rokiem
obrotowym jest rok kalendarzowy. Księgi rachunkowe prowadzone są w siedzibie
Fundacji w formie komputerowej przy pomocy programu finansowo-księgowego Rewizor
GT wersja 1,21 SP1.
Na środki trwałe i wartości niematerialne i prawne ewidencjonowane są zakupy powyżej
3 500 zł. Do amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
stosuje się stawki z wykazu rocznych stawek amortyzacji stanowiących załącznik do
ustawy podatku dochodowym od osób prawnych.
Ewidencja kosztów prowadzona jest w układzie funkcjonalnym.
Przyjęte zasady rachunkowości stosuje się w sposób ciągły dokonując w kolejnych latach
obrotowych jednakowej wyceny aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku finansowego
i sporządzanie sprawozdania finansowego.

