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WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1. Nazwa  (firma)  i  siedziba,  podstawowy  przedmiot  działalności  jednostki  oraz  wskazanie 
właściwego sądu lub innego organu prowadzącego rejestr

Nazwa: FUNDACJA  S T O   P O C I E C H 

Siedziba: 00-227 Warszawa, ul. Freta 20/24 A 

Numer statystyczny Regon – 140950842
Numer identyfikacji podatkowej NIP – 525-23-90-457

Podstawowy przedmiot działalności wg PKD: 
9499Z Działalność pozostałych  organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana

Fundacja  STO   POCIECH  wpisana przez  Sąd  Rejonowy  dla  m.  st.  Warszawy,  XII  Wydział  Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego do Rejestru Fundacji w dniu 20.04.2007 roku pod numerem KRS 0000278980.
Fundacja nie posiada jednostek organizacyjnych. Jest organizacją pożytku publicznego.

Organem uprawnionym do reprezentacji jest Zarząd Fundacji w składzie :
• Mirosław Pilśniak – Prezes Zarządu
• Dorota Piszczatowska – Członek Zarządu
• Katarzyna Dołęgowska-Urlich – Członek Zarządu

Organem nadzoru Fundacji jest Rada Fundacji w składzie:
• Anna Ciupa
• Ewa Ilnicka
• Błażej Józef Matusiak
• Rajmund Koperski
• Tomasz Wytrwał
• Janusz Kaczmarek
• Maciej Kosiec

Cele działania Fundacji zawarte w Dziale 3, rubryka KRS :
• Wspieranie rozwoju rodziny, pojmowanej jako miejsce wzrastania zarówno dzieci jak i rodziców.
• Wspieranie  rodziny  w  poprawie  jakości  życia  w  wymiarze  duchowym,  społecznym,  zawodowym  i 

ekonomicznym.
• Promowanie kształcenia ustawicznego tak rodziców, jak i dzieci: kształtowanie w dzieciach i w rodzicach 

postawy krytycznego obserwatora rzeczywistości oraz wskazywanie narzędzi jej zmieniania.
• Przeciwdziałanie  społecznej  i  zawodowej  izolacji  rodziców  oraz  wspieranie  aktywności  na  rzecz 

własnego  rozwoju  (w  tym  w  sposób  szczególny  wspieranie  rodziców  najmłodszych  dzieci,  matek 
samotnie wychowujących dzieci oraz osób starszych i osób znajdujących się w kryzysie emocjonalnym).

• Wspieranie rehabilitacji medyczno-społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi.
• Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu rodzin z problemem niepełnosprawności.
• Wzmacnianie rodziców w postawie odpowiedzialnego rodzicielstwa (wychowywanie do przyszłości).
• Propagowanie modelu wspólnego pełnienia obowiązków opiekuńczych i domowych oraz wzmacnianie 

mężczyzn w roli obecnego i aktywnego ojca. 
• Przeciwdziałanie wykluczeniu osób starszych z życia społecznego i zawodowego.
• Propagowanie idei pomocy wzajemnej i wsparcia środowiskowego.
• Działalność charytatywna, wychowawcza i edukacyjna w duchu posłannictwa zakonu dominikanów.
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2. Wskazanie czasu trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony

Fundacja została powołana na czas nieokreślony.

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

Sprawozdaniem  został objęty rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia, a kończący 31 grudnia 2010 r.

4. 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 kontynuowania przez nią działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności statutowej przez 
jednostkę w ciągu co najmniej 12 kolejnych miesięcy od dnia bilansowego. Nie istnieją żadne okoliczności 
wskazujące na zagrożenie  kontynuowania przez nią działalności.

5. W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres,  w ciągu którego nastąpiło 
połączenie, wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek, 
oraz wskazanie zastosowanej metody rozliczenia połączenia (nabycia, łączenia udziałów).

Nie dotyczy

6. 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

Zasady rachunkowości  przyjęte  przy sporządzaniu  sprawozdania finansowego za rok 2009 są zgodne z 
ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. z późniejszymi zmianami, zwaną dalej ustawą, która 
określa między innymi zasady rachunkowości  dla jednostek mających siedzibę lub miejsce sprawowania 
zarządu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
Fundacja sporządza rachunek zysków i strat w wariancie porównawczym.

Warszawa, 21 marca 2011 r.
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