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                                           I.
Rok obrotowy Fundacji "Rodzina" trwa 12 miesięcy - od 1 stycznia do 31 grudnia
Metody wyceny
1.Aktywa trwałe wycenia się według cen zakupu - amartyzacja naliczana jest według stawek określonych w 
Rozporządzeniu Ministra Finansów z 20.01.1995 roku w sprawie amortyzacji środków trwałych. Wszystkie 
środki o wartości powyżej 3500 zł są amortyzowane jednorazowo w miesiącu oddania ich do używania.
2.W 2013 roku nie dokonano żadnych zmian metod księgowości i wyceny.
3.W 2013 roku nie dokonano zmian w sposobie sporządzania sprawozdania finansowego.
4.Po dniu bilansowaym nie nastąpiły żadne zdarzenia nieuwzględnione w bilansie i rachunku wyników.
5.Nie nastąpiły żadne zdarzenia dotyczące lat ubiegłych, które musiałyby być ujęte w sprawozdaniu 
finansowym roku 2013.
                                         II.
Uzuprłniające dane o aktywach i pasywach
1.Fundacja "Rodzina" posiada środek trwały w postaci lokalu użytkowego zakupiony zgodnie z Uchwałą 
zarządu Fundacji na siedzibę naszej organizacji.
2.Fundacja "Rodzina" nie ma zobowiązań wobec budżetu państwa z tytułu uzyskania prawa własności do 
budynków,budowli i lokali.3.Nie było potrzeby tworzenia rezerwy należności od dłużników.
4.Zobowiązania wobec budżetu w 2013 roku nie wystąpiły.
                                        III.
Zanczące informacje do interpretacji sprawozdania.
1.Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.
2.Fundacja nie ma nieplanowanych odpisów amortyzacyjnych.
3.Fundacja nie miała aktualizacji wartości zapasów.
4.Rozliczenie głównych pozycji za 2013 rok:
Przychody:63397,03 złKoszty realizacji zadań statutowych 104867,18 zł, w tym koszty administracyjne i 
utrzymania siedziby12462,50 zł
Kwotę uzyskaną z odpisu 1% wydatkowano na stypendia, Uniwersytet Trzeciego Wieku i organizację 
warsztatów metodycznych dla młodzieży wolontariackiej.
W 2013 roku Fundacja "Rodzina" otrzymała dotację z Fundacji im. St. Batorego na stypendia, z polsko-
Amerykańskiej fundacji Wolności ("Działaj Lokalnie") oraz zUrzędu Miejskiego w Sławnie (konkurs ofert).
                                       IV.
Dane o poręczeniach i rozrachunkach z innymi jednostkami
W roku 2013 Fundacja "Rodzina" nie posiadała żadnych zadłużeń. Nie udzielano żadnych poręczeń.
                                       V.
Dane o środkach pieniężnych.
Na dzień 1.01.2013 roku saldo środków pieniężnych wynosiło 108479,90 zł, a na dzień 31.12.2013 roku saldo 
środków pieniężnych wynosiło73009,75 zł.
                                       VI.
Informacja o pracownikach
Zatrudnienie: 0 etatów. Cała praca w Fundacji "Rodzina" prowadzona jest siłami wolontariatu.
                                      VII.
Informacja o tendencjach zmian w składnikach majątku
Nie przewidujemy żadnych zmian w składnikach majątku.

Zarząd Fundacji:
1.Prezes Honorowy ks. Marian Dziemianko
Prezes  Maria Poprawska
Skarbnik  Elżbieta Sołtan
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