Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2015 rok

1. Nazwa, siedziba i adres organizacji:
Hutnicza Fundacja Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej,
30-969 Kraków, ul. Ujastek 3
2. Informacje o posiadanych jednostkach organizacyjnych (zarówno sporządzających
samodzielne sprawozdania finansowe, jak też nie sporządzających takich sprawozdań):
Fundacja nie posiada jednostek organizacyjnych.
3. Podstawowy przedmiot działalności wg PKD
9499Z
DZIAŁALNOSĆ
POZOSTAŁYCH
ORGANIZACJI
CZŁONKOWSKICH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
4. Wskazanie właściwego sądu prowadzącego rejestr lub innego organu prowadzącego
rejestr, data wpisu, numer w ewidencji oraz statystyczny numer identyfikacyjny
w systemie REGON:
Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego,
data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym: 31 października 2001r.,
numer KRS-u: 0000052378,
statystyczny numer identyfikacyjny w systemie REGON: 350175234.
5. Dane dotyczące członków zarządu (imię i nazwisko oraz funkcja):
Krzysztof Stypuła - prezes zarządu,
Alina Fijałkowska - wiceprezes zarządu,
Marek Grochal - wiceprezes zarządu.
6. Określenie celów statutowych organizacji:
Ochrona zdrowia społeczeństwa polskiego, a w szczególności pracowników
ArcelorMittal Poland S.A., spółek zależnych i stowarzyszonych, a także niesienie im
pomocy społecznej.
7. Wskazanie okresu trwania działalności organizacji, jeżeli jest on ograniczony w statucie
Fundacja jest ustanowiona na czas nieokreślony.
8. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym:
Roczne sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2015.
9. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład organizacji
wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielnie sprawozdania
finansowe:
Fundacja nie sporządza łącznego sprawozdania.
10. 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:

Nie są nam znane okoliczności, które wskazywałyby na istnienie poważnych
zagrożeń dla kontynuowania przez organizację działalności.
11. 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.
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