Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2010 rok
1. FUNDACJA NA RZECZ CHORYCH NA SM im. bł. Anieli Salawy
31-133 Kraków ul. Dunajewskiego 5
2. Na koniec roku 2010 działają:
- Punkt Opieki nad Chorymi w Domu 31-135 Kraków ul. Batorego 3
- Punkt Wypożyczania i Naprawy Rowerów oraz Sprzedaży Sprzętu
Rehabilitacyjnego 31-056 Kraków ul. Józefa 5
-Wypożyczalnia i naprawa sprzętu rehabilitacyjnego oraz Pośrednictwo
pracy AS
31-133 Kraków, ul Dunajewskiego 5
- Punkt Kompleksowej rehabilitacji chorych na stwardnienie rozsiane
Centrum Ostoja w Woli Batorskiej
Nie sporządzają one samodzielnie sprawozdań finansowych.
2. Podstawowy przedmiot działalności wg PKD 9412Z
- Działalność Organizacji Profesjonalnych
3. Fundacja została ustanowiona w Krakowie w dniu 02.07.1992 r
w formie aktu notarialnego, Rep. A nr 2638/92 i została wpisana do
Rejestru Fundacji w dniu 11.09.1992 w Sądzie rejonowym dla m.st.
Warszawy Wydział XVI Gospodarczy Rejestrowy
Sygnatura akt: XVI Nr Rej-1717/92
W dniu 24.09.1992 otrzymała numer kwalifikacyjny REGON
350571668
4. Zarząd Fundacji:
Stefan Chłopicki
Barbara Grabiec
Małgorzata Tokarz

- prezes
- v-ce prezes
- członek zarządu

5. Celem Fundacji jest:
- opieka i rehabilitacja osób cierpiących na stwardnienie rozsiane i inne
przewlekłe schorzenia, w tym także psychiczne oraz wieku starczego
- upowszechnianie w społeczeństwie wiedzy o problemach ludzi
chorych na stwardnienie rozsiane i inne przewlekłe schorzenia

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
- organizowanie i prowadzenie pensjonatów opieki i rehabilitacji dla
chorych na stwardnienie rozsiane i inne przewlekłe schorzenia
- udzielanie świadczeń zdrowotnych i usług opiekuńczych mających na
celu pielęgnację i opiekę nad chorym w domu
- ułatwianie codziennego życia osobom dotkniętym chorobą i ich
rodzinom polegającą w szczególności na:
- organizowaniu pośrednictwa pracy i doradztwa personalnego,
- sprzedaży i dystrybucji sprzętu ortopedycznego,
rehabilitacyjnego, medycznego, sportowego oraz przedmiotów
codziennego użytku dla osób niepełnosprawnych
- prowadzenie wypożyczalni i punktu napraw sprzętu
rehabilitacyjnego i sportowego
- organizowanie zajęć sportowych i wczasów rehabilitacyjnych
- popularyzacji twórczości osób niepełnosprawnych ,
organizowanie plenerów malarskich oraz prowadzeniu galerii
dzieł sztuki
- sprzedaż preparatów ziołowych i zdrowej żywności
- organizowanie i finansowanie szkoleń dla opiekunów chorych na
stwardnienie rozsiane i inne schorzenia neurologiczne
- prowadzenie wydawnictwa zajmującego się problematyką opieki i
rehabilitacji osób niepełnosprawnych
- organizowanie i finansowanie konferencji i sympozjum naukowych,
poświęconych schorzeniom narządu ruchu w szczególności
stwardnieniu rozsianemu i innym schorzeniom neurologicznym
- współpracę z instytucjami i organizacjami w zakresie objętym celami
Fundacji
6. Fundacja została powołana na czas nieokreślony.
7. Sprawozdanie finansowe za rok 2010 obejmuje okres
od 01.01.2010 do 21.12.2010

8. Roczne sprawozdanie sporządzono przy założeniu kontynuowania
Działalności przez Fundację Na Rzecz Chorych na SM im. bł. Anieli
Salawy co najmniej 12 miesięcy i dłużej.
Nie są znane okoliczności, które wskazywałyby na istnienie
poważnych zagrożeń dla kontynuowania przez organizacje
działalności.
9. Fundacja Na rzecz Chorych na SM im. bł. Anieli Salawy w swojej
polityce rachunkowości stosuje nadrzędne zasady prowadzenia
rachunkowości ujęte w art. 4 – 8 Ustawy o rachunkowości z dnia
29.09.1994
Aktywa i pasywa są wyceniane w rzeczywistych cenach
zakupu lub nabycia z zachowaniem zasady ostrożności – w cenach
nabycia są wyceniane środki trwałe, zapasy towarów w magazynie
są wycenione w cenach zakupu
Ubytek wartości aktywów odzwierciedlają planowe
odpisy amortyzacyjne środków trwałych i wartości niematerialnych
przy zastosowaniu stawek amortyzacji liniowej, a w przypadkach
dopuszczalnych przez przepisy jednorazowych stawek
amortyzacyjnych.
Przyjęte zasady 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 przez kolejne lata informacje z
nich wynikające były porównywalne.

