
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2010 rok

1. Nazwa, siedziba i adres organizacji
Fundacja ARTERIA
41-800, ul. Wolności 311

2. Informacje o posiadanych j.ednostkach organizacyjnych (zarówno sporządzających
samodzielne sprawozdania finansowe, jak też nie sporządzających takich sprawozdań)

Fundacja nie posiada jednostek organizacyjnych.

3. Podstawowy przedmiot działalności wg PKD

Podstawowa działalność Fundacji to Działalność pozostałych organizacji członkowskich,
gdzie indziej niesklasyfikowana 94.99.Z.

4. Wskazanie właściwego sądu prowadzącego rejestr lub innego organu prowadzącego
rejestr, data wpisu, numer w ewidencji oraz statystyczny numer identyfikacyjny
w systemie REGON

Sąd prowadzący rejestr: Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego.
Data wpisu: 12.12.2006r.
Numer w ewidencji: 0000269041
Numer identyfikacyjny w systemie REGON: 240600010

5. Dane dotyczące członków zarządu (imię i nazwisko oraz funkcja)

-Prezes Anna Ochmann zam. Zabrze ul. Pokoju 13/2
-Wiceprezes Iwona Niedojadało zam. Opole ul. Kolejowa 8B/6 (odwołana

postanowieniem Sądu Rejonowego w Gliwicach z dnia 11.02.2010 wykreślona z KRS.
- Wiceprezes Krystyna Sośnierz zam. Zabrze ul.Brzechwy 3- powołana 07 stycznia

2010r.

6. Określenie celów statutowych organizacji:

l. Upowszechnianie wiedzy o polskiej kulturze i sztuce.
2. Wspieranie i organizowanie działań edukacyjnych dla dzieci, młodzieży oraz

dorosłych.
3. Wspieranie praw i ochrona artystów profesjonalistów i amatorów oraz szeroko pojętej

działalności artystycznej w kraju i zagranicą.
4. Wspieranie działalności artystycznej i edukacyjnej Prywatnej Szkoły Muzycznej I i II

st. Venos Studio.
5. Wspieranie działalności Instytucji IQ.
6. Wspieranie rozwoju i aktywności artystycznej młodych ludzi.
7. Wspieranie wszelkich form dialogu społecznego.
8. Działanie na rzecz porozumienia i współpracy między narodami, społeczeństwami

i kulturami różnych państw, w szczególności w ramach integracji europejskiej.



9. Działalność kulturalna w duchu otwartości, poszanowania odmienności kulturowej
i dialogu interkulturowego.

10. Wspieranie szeroko pojmowanego zintegrowanego rozwoju lokalnego i regionalnego,
w tym działania służące aktywizacji środowisk lokalnych, zwiększaniu zatrudnienia,
eliminacji i przeciwdziałania bezrobociu, rozwojowi samorządności i ochronie
środowiska naturalnego.

11. Działalność naukowa i oświatowa.

7. Wskazanie okresu trwania działalności organizacji, jeżeli jest on ograniczony w statucie

Okres trwania działalności Fundacji Arteria nie jest statutowo ograniczony.

8. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym:

Roczne sprawozdanie finansowe zostało sporządzone za okres od 1 stycznia 20 l O do
31.12.2010r.

9. Wskazanie czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu
kontynuowania działalności przez organizację w dającej się przewidzieć przyszłości oraz
czy nie istnieją okoliczności wskazujące na poważne zagrożenia dla kontynuowania przez
nią działalności.

Roczne sprawozdanie sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności przez
organizację, co najmniej 12 miesięcy i dłużej.
Nie są nam znane okoliczności, które wskazywałyby na istnienie poważnych zagrożeń dla
kontynuowania przez organizację działalności.

10. 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 pozostawiła jednostce prawo
wyboru.
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.

ÓW i as ów
W szczegółnienie Prz ięte metod w ceny w zasadach (oli ce) rachunkowości
Srodki trwałe

ależności i

Wartość początkowa środków trwałych ujmowanajest w wysokości ceny nabycia łub kosztów
oniesionych na ich wytworzenie, rozbudowę łub modernizację. Wartość początkowa środków
rwałych pomniejszają do jej wartości netto skumulowane odpisy umorzeniowe. Środki trwałe o
altości powyżej 3.500,00 umarzane są metodą liniową.

Wartość środków trwałych i wyposażenia o wartości poniżej 3.500,00 jest amortyzowana
od is wana w koszt ) w 100% w momencie oddania ich w uż tkowanie

Wartości
niematerialne i

rawne

Wartości niematerialne i prawne w myśl Ustawy o rachunkowości ujmowane są w księgach
achunkowych na zasadach stosowanych przy środkach trwałych i od wszystkich ich tytułów
okonuie się lanowe o umorzenia.
ależności i zobowiązania w walucie olskiei wykaz wane są wedłuz wartości podle ra'ące'
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zobowiązania apłacie.
Wyrażone w walutach obcych operacje gospodarcze ujmuje się w księgach rachunkowych na
zień ich przeprowadzenia po kursie:
kupna lub sprzedaży walut stosowanych przez bank z którego usług korzysta jednostka - w

rzypadku operacji sprzedaży lub kupna walut oraz operacji zapłaty należności lub zobowiązań.
średnim ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na ten dzień - w przypadku

ozostalych operacji.
a dzień bilansowy wycenia się wyrażone w walutach obcych składniki aktywów po kursie

średnim ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na ten dzień. Różnice kursowe
dnoszone są od owiednio do rz chodów i kosztów finansow ch.

Srodki pieniężne Krajowe środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości
orninalnei.

Fundusz statutowy W tej pozycji bilansu wykazywana jest wielkość funduszu statutowego powiększona lub
omniejszona o wynik finansowy. Fundusz statutowy jest to fundusz podstawowy jednostki,
worzony na podstawie przepisów prawa i statutu jednostki, przeznaczony na finansowanie jej
ziałalności statutowej.

03,02.2011r.
Data sporządzenia

Podpis osoby sporządzającej

7fri~~~ria
~fm!p~:r-4

Podpis Prezesa Zarządu
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