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Wynik finanso'ivy
Koszty nae stanow. KUP
Wynik flnansowy -podatkowy

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2OO4 rok.

1. Fundacja WwF Po|ska . swiatowy Fundusf Na Rzecz Przyrody ma swojąsiedfibę przy ulicy
Wśniowej 38, w warszawie.

2. Fundacja nie posiada żadnych jednośek organizacyjnych'

3. Podstawowy przedmiol działalności fundacj. to ochrona środowiska naturaInego i procesów eko|o.
g'cznych -czy|i prace badawcze i naukowe w dziedzinie pŹyrody i ochrony środowiska PKD 73 10

4. WWF Po|ska. swiatowy Func|usz Na Rze czP|fy|ody zastał za|ejestrowany w KRs pod numerem
0000160673 w rejestŻe stowarzyszeń, innych organifacji społecznych izawodowych, fundacji
i pub|icznych zakładów opieki zdlowotnej. Podmiot został takźe wpisany do rejeslru pfedsiębio|-
ców. Fundac,ja posiada ró\"/nież nr REGoN: 015461019.

5. za|ząd tur|daąi iestjednoośobowy -pan Ireneusz chojnackijeś Dyrektorem Nacze|nym zarządu
Fundacii.

6. ce|om fundacjijest działanie zmieŻające do ochrony środowjska naturalnego i procesów ekologi'
cznych, a zw.laszcza fauny iflory' krajob.azu' wód' gleby' powietŻa ijnnych t|ogactw naturaInych'
ze szczegóInym uwug|ędnieniem utżymania podslawowych procesów eko|ogicznych isystemów
podtzymywania życ.a oraz zachowania izapewnienia niepŻeManego ko|zyslania f gatunków
genetycznych i rÓżnorodności ekosystemu.

7. okres trwanja działalności fu nd acji nie jesl ogranicfony w statucie-

8. obecnie składamy sprawozdanie za rok obroIory 2004'

9' organlzac]a nIe sporzadza łącznego sprawozdania'

10' Roczne sprawozdanie spo|ządzono ptzy zalożeniu kontynuow€nia działalności przez organizację,
co najmnie 12 miesięcy i dfużej. Nie sa nam znane ok|iczności' któfe wskaz}'wałyby.na istnienie
poważnych zagrożeń d|a kontynuow3nia pzez organifację działaIności.

'|1' P.zyjęte zasady rachunkowoci śosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych |atach obrolo-
wych ,jednakowego grupowanie operacji gospodarcfych, jednakowej wyceny aktywów I pasylvów
( tym także dokonywania odpisów amońyfacyjnyÓ i umorzeniowych ) ustala się wynik finansowy
i spożadza się sp.awozdanie finansowe tak, aby za kolejne Iata informacje z nich wynikające były
porownl/warne.
Metody wyceny śfodków lMałych sązgodne z faleceniami a.t.. 28.1 pK 1 uslawy o rachunkowości'
Metody wyceny na|eżnośc. i zobowiązań są zgodne z ai... 28.1 pkt 6 ' zaś środki pieniężne i kapi
tały wyceniono fgodnie z ań.. 28 pK 7' W fakresie amońyzacji śosuje się metodę uploszczoną
w odniesieniu do składników majątku o wańoścido 3 500,00 PLN' odpisując (umaŻając ) jejedno-
razowo w miesiącu p|zyjęcia do uŹytkowania.składnikj mająlku o wyższej wańości amonyfuje się
metodą |iniową fgodnie ze stawkami wynikającymi z ustawy o podatku dochodowym od osób praw-
nych w odniesieniu do emodyzacjj środków lMałych'

Różnica pomiędzy podstawą opodaikowania podatkiem dochodowym' awynikiem finansowym brutto:

913 956,22
30 998,84

1 004 955,06
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