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Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok 2005  

 

1. FUNDACJA OŚRODKA KARTA , 02-536 WARSZAWA, ul. NARBUTTA 29. 

2. Fundacja nie posiada innych jednostek organizacyjnych. 

3. Podstawowy przedmiot działalności Fundacji to: 

— działalność archiwów, 
— wydawanie książek i czasopism o tematyce historycznej XX wieku, 
— prowadzenie seminariów i warsztatów edukacyjnych na tematy historyczne, 
— działalność związana z organizacją targów i wystaw. 

4. Fundacja jest wpisana do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, 
Fundacji oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej pod numerem KRS 0000119146, wpisu 
dokonał Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XX Wydział Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego w dniu 19.06.2002, numer REGON 006210388 

5. Członkami zarządu Fundacji są (stan na 31 marca 2006): 

Zbigniew Gluza – prezes zarządu 
Agnieszka Knyt –  członek zarządu  
Katarzyna Madoń-Mitzner – członek zarządu  
Alicja Wancerz-Gluza – członek zarządu  

6. Celem Fundacji jest wywoływanie, gromadzenie, przechowywanie, opracowanie i upowszechnianie 
źródeł, danych, świadectw historycznych i literackich:  

— związanych z Polską XX wieku; 
— dotyczących losów jednostek, środowisk, społeczności i społeczeństw, szczególnie w 

systemach totalitarnych; 
— niosących wiedzę o człowieku współczesnym; 
— służących szerzeniu i umacnianiu tolerancji i demokracji; 
— służących upowszechnianiu i ochronie wolności i praw człowieka oraz swobód 

obywatelskich; 
— wspomagających naukę, edukację, oświatę i wychowanie oraz rozwój wspólnot społeczności 

lokalnych i mniejszości narodowych; 
— służących ochronie pamięci i dziedzictwa kulturowego oraz niosących pomoc ofiarom 

totalitaryzmów i ich rodzinom; 
— służących integracji europejskiej oraz rozwojowi kontaktów i współpracy miedzy 

społeczeństwami. 

7. Czas trwania Fundacji nie jest ograniczony. 

8. Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01.01.2005 do 31.12.2005. 

9. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 o 
rachunkowości (Dz. U. 121 poz. 591 z późniejszymi zmianami), według zasady kosztu 
historycznego. 
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10. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności w dającej się 
przewidzieć przyszłości oraz nie wystąpienia okoliczności wskazujących na zagrożenie dla 
kontynuowania działalności. 

11. Ważniejsze zasady rachunkowości przyjęte w Fundacji: 

a) Rzeczowe aktywa trwałe, wartości niematerialne i prawne wycenia się według ich cen nabycia. 
Cenę nabycia środka trwałego powiększają koszty jego ulepszenia. Amortyzacja dokonywana 
jest metodą liniową. Przy ustaleniu  okresu amortyzacji i rocznej stawki amortyzacyjnej 
uwzględnia się okres ekonomicznej użyteczności środka trwałego oraz wartości niematerialnych i 
prawnych. Poprawność przyjętych okresów oraz stawek amortyzacyjnych podlega okresowej 
weryfikacji. 

b) Fundacja stosuje następujące roczne stawki amortyzacyjne dla podstawowych grup środków 
trwałych: 

- urządzenia techniczne i maszyny                                                             10%- 100% 
- pozostałe środki trwałe                                                                             20%- 100% 

Roczne stawki amortyzacyjne dla wartości niematerialnych i prawnych: 
- prawa majątkowe autorskie, oprogramowanie komputerowe                   20%-50% 

c) Należności wykazane są w kwocie wymagającej zapłaty. 

d) Zapasy wycenione są według rzeczywistych cen nabycia nie wyższych od cen sprzedaży.  

e) Do aktywów pieniężnych zalicza się aktywa w formie krajowych środków płatniczych i walut. 
Do aktywów pieniężnych zaliczane są także naliczone odsetki od aktywów finansowych. 

f) Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów dokonywane są w odniesieniu do poniesionych 
kosztów dotyczących przyszłych okresów sprawozdawczych. Odpisy tych kosztów następują 
stosownie do upływu czasu. Czas i sposób rozliczenia jest uzasadniony charakterem rozliczanych 
kosztów, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny. 

g) Kapitał własny: kapitał zakładowy wykazany jest w wysokości określonej w statucie i wpisanej 
w Rejestrze sądowym. 

h) Rezerwy na zobowiązanie nie są utworzone. Wszystkie koszty poniesione w roku 
obrachunkowym zostały ujęte w rachunku zysków i strat. Fundacja nie ma przyszłych 
zobowiązań. 

i) Zobowiązania wykazane są w wartości nominalnej. Zobowiązania w walutach obcych zostały 
wycenione na dzień bilansowy przy zastosowaniu kursu średniego NBP 

12. Przyjęte zasady (politykę) 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 za kolejne lata informacje z nich wynikające 
były porównywalne.  
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