
SPRAWOZDANIE FINANSOWE

FUNDACJA NAUKOWA ANTYPODY

z siedzibą w Poznaniu przy ul. Śniadeckich 13/6

za rok obrotowy 2017

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

I. Przedmiotem podstawowej działalności jednostki w roku obrotowym było:

przygotowywanie fundacji do realizacji jej celów statutowych

tj. w szczególności zadań publicznych lub realizujących cele społecznie użyteczne w obszarach:

a) nauki, edukacji, szkolnictwa wyższego, oświaty i wychowania;

b) działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów działających w

sferze pożytku publicznego, a także promocji i organizacji wolontariatu;

c) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;

d) działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych

wykluczeniem społecznym oraz promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób

pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;

e) działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości oraz

działalności wspierającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;

f) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;

g) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz

wyrównywania szans tych rodzin i osób oraz działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa i

rodzicielstwa;
h) działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;

i) ochrony zdrowia;

j) działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz integracji cudzoziemców.

2. Jednostka zarejestrowana jest w Sądzie Rejonowym, Wydział Gospodarczy w Rejestrze

Przedsiębiorców pod nr KRS 0000678341. Czas trwania działalności jest nieograniczony.

3. Przedmiotowe sprawozdanie finansowe obejmuje rok obrotowy od 17 maja 2017 do 31 grudnia

2017 r.

4. Sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu dalszej kontynuacji działalności Fundacji.

5. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone na podstawie prowadzonych ksiąg rachunkowych

zgodnie z Ustawą o Rachunkowości (wg załącznika nr 6).

Wyciąg zasadniczych postanowień polityki rachunkowości:

5.1. Jednostka postanawia przeprowadzać inwentaryzację zgodnie z postanowieniami

Ustawy o rachunkowości.

5.2. Aktywa i pasywa wyrażone w walutach obcych Jednostka wycenia (por. art. 30 UOR) nie

rzadziej niż na dzień bilansowy po obowiązującym kursie średnim ogłoszonym przez NBP.



Operacje w walutach obcych wyceniane po kursie faktycznie zastosowanym przy zapłacie za

należności bądź zobowiązania, bądź jeśli jest to nie zasadne to wg kursu średniego NBP z

dnia poprzedzającego operację.

5.3. Wycena środków trwałych. Zgodnie z art. 31 i 32 wartość początkowa stanowi cena

nabycia powiększona o koszty ulepszenia, przebudowy, rozbudowy, modernizacji bądź

rekonstrukcji. W sprawozdaniu finansowym rocznym wartość środków trwałych jest

pomniejszana o dotychczasowe umorzenie (i/lub odpisy aktualizacyjne) na które składają

się odpisy amortyzacyjne uwzględniające okres ekonomicznej użyteczności.

Jednostka przyjmuje, iż stawki amortyzacyjne wskazane w ustawach podatkowych

odpowiadają w sposób właściwy okresom ekonomicznej użyteczności.

5.4. Wycena wartości niematerialnych i prawnych. W przypadku nabywania tzw. Innych

wartości niematerialnych i prawnych (np. autorskie prawa majątkowe, licencje itd.) ich

wycena będzie opierać się o cenę nabycia. Jednostka nie planuje prowadzić prac prac

rozwojowych nad produktami bądź technologiami.

5.5. W pozostałych przypadkach jednostka będzie stosować odpowiednie przepisy UOR.
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