Wprowadzenie do sprawozdania finansowego fundacji WWF-Polska za 2008 rok
1. Fundacja WWF Polska - Światowy Fundusz Na Rzecz Przyrody ma swoją siedzibę przy ulicy
Wiśniowej 38, w Warszawie.
2. Fundacja nie posiada żadnych jednostek organizacyjnych.
3. Podstawowy przedmiot działalności fundacji to ochrona środowiska naturalnego i procesów ekologicznych -czyli prace badawcze i naukowe w dziedzinie przyrody i ochrony środowiska PKD 73 10
4. WWF Polska - Światowy Fundusz Na Rzecz Przyrody został zarejestrowany w KRS pod numerem
0000160673 w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji
i publicznych zakładów opieki zdrowotnej. Podmiot został także wpisany do rejestru przedsiębiorców. Fundacja posiada również nr REGON: 015481019.
5. Zarząd fundacji jest jednoosobowy -pan Ireneusz Chojnacki w 2008 roku był Dyrektorem Naczelnym
Zarządu Fundacji.
6. Celem fundacji jest działanie zmierzające do ochrony środowiska naturalnego i procesów ekologicznych, a zwłaszcza fauny i flory, krajobrazu, wód, gleby, powietrza i innych bogactw naturalnych,
ze szczególnym uwzględnieniem utrzymania podstawowych procesów ekologicznych i systemów
podtrzymywania życia oraz zachowania i zapewnienia nieprzerwanego korzystania z gatunków
genetycznych i różnorodności ekosystemu.
7. Okres trwania działalności fundacji nie jest ograniczony w statucie.
8. Obecnie składamy sprawozdanie za rok obrotowy 2008.
9. Organizacja nie sporzadza łącznego sprawozdania.
10. Roczne sprawozdanie sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności przez organizację,
co najmnie 12 miesięcy i dłużej. Nie sa nam znane okoliczności, które wskazywałyby na istnienie
poważnych zagrożeń dla kontynuowania przez organizację działalności.
11. Przyjęte zasady rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowanie operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów i pasywów
( tym także dokonywania odpisów amortyzacyjnych i umorzeniowych ) ustala się wynik finansowy
i sporzadza się sprawozdanie finansowe tak, aby za kolejne lata informacje z nich wynikające były
porównywalne.
Metody wyceny środków trwałych są zgodne z zaleceniami art.. 28 ustawy o rachunkowości.
Metody wyceny należności i zobowiązań są zgodne z art. 28w/w ustawy , zaś środki pieniężne i kapitały wyceniono zgodnie z art.. 28 ustawy j.w. W zakresie amortyzacji stosuje się metodę uproszczoną
w odniesieniu do składników majątku o wartości do 3 500,00 PLN, odpisując (umarzając ) je jednorazowo w miesiącu przyjęcia do użytkowania.Składniki majątku o wyższej wartości amortyzuje się
metodą liniową zgodnie ze stawkami wynikającymi z ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w odniesieniu do amortyzacji środków trwałych.
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